PUZZELBOEKJE 3

Lieve mensen,
Houdt u het nog een beetje vol, nu de wereld stil lijkt te staan? Hopelijk kunnen we
ook deze week weer een kleine opsteker bieden met ons puzzelboekje!
En omdat je momenteel ook niet erg blij wordt van het nieuws, hebben wij een aantal
leuke nieuwtjes verzameld.
Want als we iets leren van deze rotsituatie, dan is het wel dat we niet moeten
vergeten om het geluk te vinden in de kleine dagelijkse dingen. De zon die schijnt, de
vogels die fluiten en de natuur die begint te bloeien. Of hoe mensen ineens voor
elkaar klaar staan, als de nood hoog is. Hopelijk ziet u het ook in uw omgeving.
Hou vol, zorg goed voor jezelf en voor elkaar en weet dat er aan jullie gedacht wordt.
Heel veel liefs,
Escape Room Sneak Out Sleen
Albert Heijn Klaver Kortwijk
Een heleboel kinderen die om u geven
P.s.: Noteert u alle antwoorden in dit boekje en bewaar deze, of lever het in bij de
activiteitenbegeleidster. Misschien wint u zelfs nog wel een leuke prijs!

LEUK NIEUWS
BEA KORTWIJK WORDT OMA
Mooi nieuws, in deze vervelende tijd. Bea
wordt oma, want dochter Susan Klaver is
zwanger! Dit betekent dat Katrinus weer
overgrootopa wordt en dat broertje Bas
binnenkort de titel ‘oom Bas’ mag dragen.
Susan voelt zich momenteel goed en de
eerste testen toonden aan dat ook het kindje
in haar buik het goed lijkt te maken. De baby
wordt in september
verwacht.

WIJ GAAN OP
BERENJACHT
Wellicht heeft u het
al voorbij zien komen
op televisie, maar
momenteel zijn er veel kinderen op ‘berenjacht’. De scholen
zijn namelijk gesloten en ook voor veel kleintjes valt het niet
mee om de hele dag in huis te zitten. Daarom zetten veel
mensen een knuffelbeer voor het raam, zodat kinderen
ergens naar kunnen zoeken tijdens het ommetje in hun buurt.
Ook bij Albert Heijn Klaver Kortwijk is een beer te
bewonderen, namelijk dit prachtige berenschilderij, gemaakt
door Carin Jagt.

BLOEMETJES EN BIJTJES
Wij worden de eerste supermarkt in Nederland die eigen lokale honing gaat
verkopen! Dit voorjaar plaatsen we op het dak van de winkels in Sleen en NieuwAmsterdam een bijenkast. In die bijenkasten wonen elk zo’n 40.000 bijen, die gaan
vliegen in een gebied van zo’n 3 kilometer rondom de supermarkt om daar nectar te
verzamelen voor de lekkerste honing.
Nu is het helaas zo dat bijen nogal eens last hebben van het imago van wespen.
Bijen komen echter zelden in de buurt van mensen. Een bij die de kast uitvliegt gaat
namelijk op zoek naar nectar of stuifmeel. Als de vlieghoogte hoog genoeg is
ontmoeten ze op hun vliegtocht naar de gewenste bloemen helemaal geen mensen.
Ze dalen vaak pas als ze er zijn. Het uitvliegen vanaf een dak is dus uitstekend, want
hoog genoeg om vrij uit te vliegen!
Bij dit puzzelboekje ontvangt u ook
een zakje bloemzaadjes. Als u deze
plant, verschijnen er binnenkort
prachtige bloemetjes en is er voor de
bijen meer nectar en stuifmeel te
vinden de komende maanden.

De cijfers 1 tot en met 9 moeten in de velden van het onderstaande vierkant worden geplaatst.
Hierbij moet de som van de cijfers op elke rij, kolom, en diagonaal gelijk zijn.

Hoe kunnen de cijfers in het vierkant worden geplaatst?

Aan het begin van een stralende zondagmiddag liep de kasteelheer van slot Loevestein zijn
studeerkamer binnen. Hij wilde één van zijn sieraden, die hij een uur daarvoor uit de kluis had
gehaald, terug in zijn kluis leggen. Hij zag dat de kluis opengebroken was en belde meteen de
politie.
Toen de politie het huishoudelijk personeel verhoorde over hun activiteiten gedurende het uur
waarin de kluis opengebroken moest zijn, werden de volgende alibi's gegeven:
•
•
•
•

de kok was de lunch klaar aan het maken;
de tuinman was de heg aan het snoeien;
de butler was de post aan het halen;
het dienstmeisje was de bedden aan het opmaken.

Nadat de politie alle alibi's gehoord had, werd de dader meteen ingerekend.
Wie was de dader?

