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Activiteiten kalender mei 2021 

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe 
 
 

donderdag, 6 mei 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

 

donderdag, 13 mei 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot  

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

13:00  VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk 

 

donderdag, 20 mei 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

 

woensdag, 26 mei 

13:00  VvN Wandelen - Vertrek vanaf de Nicolaaskerk 

 

donderdag, 27 mei 

10:00  Inloopcafé in De Beukenoot 

10:00  Ontmoeten in eigen dorp, De Beukenoot 

11:00  Markt Wesepe tot 13:00 uur 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inzameling oud papier 
 

zaterdag, 29 mei      09:00 uur - 12:00 uur 
 

Indien u niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen, 

neemt u dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij u opgehaald. 

Telefoon: 06 - 5373 7210 of  jojokejansen@gmail.com 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Staan er (weer) activiteiten op de planning? 

Meld deze dan gratis aan voor vermelding op de website! 
 

 

Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com 

mailto:jojokejansen@gmail.com
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Beste lezer, 
 

Voor u ligt de dorpskrant van mei. Helaas weer een zeer magere editie. 

Bij deze bedanken wij de meest trouwe inzenders van kopij voor hun 

maandelijkse bijdrage. Ondanks dat er nauwelijks nieuws te melden is  

zorgen zij er voor dat de dorpskrant niet alleen bestaat uit advertenties.  

De redactie. 

 

 

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar  

redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 mei a.s.  
 

 
 

COLOFON 

Jaargang 29                                                                                          nr. 318 

Stichting Dorpskrant Wesepe. 

IBAN: NL16RABO0314518290 
 

 

Bestuur: 

Voorzitter     

Secretaris 

Penningmeester 

Lid 

Lid 

Beheer Wesepe.nl 

Publicatie website  

 

 

: Anja Jalink 

: Annet Niemeijer 

: Joke Brouwer 

: Menno ten Have 

: Annemarie Dommerholt 

: Jessica Kloosterboer 

: info@wesepe.nl  
 

 

 

Verzending: 

Drukkerij De Kroon 

 

Eindredactie: 

Jur Ram 

 

Drukkerij: De Kroon – Olst 
 

 

Kopij inleveren vóór de vijftiende van de maand op het 

Redactieadres : Raalterweg 47 - 8124 AB - WESEPE  

Digitaal          : redactie.dorpskrant@wesepe.nl 

Retouradres    : Weseperenkweg 3 - 8124 PZ - WESEPE 
 

Voor klachten over de bezorging of adreswijziging: 

bezorging.dorpskrant@wesepe.nl of tel: 0570 - 852 329 

 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij of 

onderdeurtjes in te korten of niet te plaatsen. Bestuur en redactie aanvaarden 

geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de krant. 

Dorpskrant WESEPE verschijnt 11 x per jaar; oplage 800 exemplaren. 
 

mailto:info@wesepe.nl
mailto:redactie.dorpskrant@wesepe.nl
mailto:bezorging.dorpskrant@wesepe.nl
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OPENBARE BASISSCHOOL 

A. BOSSCHOOL 

SCHOLTENSWEG 44 

8124 AJ WESEPE 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de speelleerplaats Wesepe  

 
De kinderen hebben genoten van onze paasactiviteiten!  

In elke groep is een eitje-tik winnaar uit de bus gekomen.  

 

Deze kinderen hebben allemaal een medaille gewonnen: 

 

Groep 1/2: Lauren te Winkel 

Groep 3/4: Eef Assink 

Groep 5/6: Fleur Grolleman 

Groep 7/8: Beau ten Heggeler 

 

 

 

Verder heeft elke groep eieren gezocht op het plein en hebben ze van de 

Oudervereniging een heerlijke paastraktatie gekregen.  

 

Tijdens de Koningsspelen hebben de kinderen, binnen hun eigen groep, 

allerlei spelletjes kunnen doen op het plein.  

 

 

Onze 1 april grap dit jaar was erg geslaagd! We hadden ouders meegedeeld 

dat we een grote schoonmaakactie zouden gaan houden in het kader van 

Lentekriebels. Aangezien wij te weinig schoonmaakspullen op school hebben, 

werd er gevraagd of zij schoonmaakspullen met hun kinderen mee wilden 

geven. Daar werd in grote getale gehoor aan gegeven! Emmers, poetsdoeken , 

schoonmaakmiddel, dweilen en zelfs stofzuigers werden meegenomen.  
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De onderbouw heeft lekker gepoetst, maar groep 7/8 was het op hun app-

groep, na een stevige discussie, uiteindelijk toch met elkaar eens.....het zal 

toch niet echt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast alle gezelligheid hebben we ook veel geleerd met elkaar. We hebben de 

middentoetsen van Cito in alle groepen afgenomen en het blijkt erg mee te 

vallen met de “achterstanden” waar de media het maar steeds over heeft.  

 

Het online thuisonderwijs in combinatie met de ondersteuning door de ouders, 

heeft er voor gezorgd dat onze leerlingen zich op vele gebieden door hebben 

ontwikkeld. We zijn nu de plannen aan het maken hoe wij, gericht op de 

verschillen in die ontwikkeling, ons onderwijs zo vorm kunnen geven dat alle 

leerlingen daar optimaal van kunnen profiteren. We houden de moed er in en 

hopen dat de beperkende maatregelen nog maar van korte duur zijn.  

 

 

We kijken er naar uit om weer met de hele school samen iets te kunnen doen 

en de ouders en het dorp weer te kunnen ontvangen op school. 

 

Pas goed op elkaar en blijf gezond. 

 

 
 

Een vriendelijke groet vanaf de Scholtensweg, 
 

Jantien Blankhorst en Wouter de Waal 

Management Onderwijsteam Wijhe-Wesepe 
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Plattelandsvereniging LABOR 
Secretaris: Bert Slinkman 

Achterhoekstraat 15 

8124 AM Wesepe 

Tel: 06 - 2734 2058 

info@laborwesepe.nl 

 

 

 

Fietstocht zondag 4 juli 
 

 

Op zondag 4 juli organiseren we de fietstocht zoals deze traditioneel 

vele jaren gehouden is, maar nu in een hedendaagse versie.  

 

Er kan tussen 11:00 uur en 11:30 uur gestart worden vanaf het plein bij de 

Nicolaaskerk in Wesepe. Normaal gesproken fietsten we in één hele grote 

groep de route. Deze keer kan er ook individueel of alleen met het eigen 

huishouden gestart worden. De route zal bij het startpunt uitgedeeld worden.  

 

Onderweg is er een tussenstop, waar van een hapje en een drankje genoten 

kan worden en ook bij het eindpunt van de route zal goed voor de inwendige 

mens gezorgd worden. Natuurlijk allemaal afhankelijk van de maatregelen en 

coronaregels welke we zeker in acht gaan nemen. We zullen de activiteit zo 

aanpassen dat het mogelijk zal zijn binnen de dan geldende regels.  

 

En voor wat betreft het fietsen.... dat kan altijd natuurlijk! Aanvullende 

informatie volgt in de volgende dorpskrant. We hopen op mooi weer en  

weer een echte eerste Labor-activiteit waarbij jong en oud kan deelnemen.     

 

 

 

 

 

 

 

ONDERDEURTJES 

********************************************************** 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de leuke attenties, 

bloemen, kaarten, enz. na mijn terugkeer uit het ziekenhuis. 

  

Joke Regterschot 

Klompenmaker 1, Wesepe 

mailto:info@laborwesepe.nl
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`Vrouwen van nu`    afd. WESEPE - AVERLO 

Correspondentie-adres:   Correspondentie-adres:  

Secr. A. Heltemes               H. Verhoef-Nieuwenhuis 

Tel: 0571 - 298 522    Tel: 0570 - 532 013 

aaaheltemes@gmail.com   gorishennie@gmail.com 

 

 

Wandelen 

Het wandelen gaat gewoon door, om 13:00 uur bij de Nicolaaskerk:  

Donderdag 13 mei, woensdag 26 mei. 

Donderdag 10 juni, woensdag 23 juni 

 

 

Omdat we weer geen nieuwe afdelingsavonden kunnen aankondigen,  

dan maar iets om te puzzelen: 

 

Hoe goed kent u de spreekwoorden? 

Dit zijn bestaande spreekwoorden, maar dan op een rare manier  

samengesteld. Dus elke zin bestaat uit 2 delen van verschillende  

spreekwoorden. Kunt u ze ontrafelen? 

 

- Als het kalf verdronken is, volgen er meer. 

- De beste stuurlui staan thuis best. 

- Wie het laatst lacht, moet op de blaren zitten. 

- Je moet de huid niet verkopen voor het avond is. 

- Het is lood om, piepen de jongen. 

- Zo de wind waait, vertrouwt hij zijn gasten. 

- Wie de jeugd heeft, sterft niet als paard. 

- Belofte maakt gaatjes. 

 

Dit komt uit het boekje:  

Het totale taalboek van schrijfster Inez van Eijk. 

 

(de oplossingen vindt u elders in deze dorpskrant) 

mailto:aaaheltemes@gmail.com
mailto:gorishennie@gmail.com
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Beste ouders, 
 

Als ouders wilt u het beste voor uw kind. Dat het in een veilige en vertrouwde 

omgeving van de opvang kan genieten, met veel persoonlijke aandacht. 

 

Kinderopvang KOOS biedt al meer dan 25 jaar diverse vormen van 

kinderopvang aan in de regio Raalte en Olst-Wijhe en Apeldoorn.  

Zo ook in Wesepe, wij zijn gevestigd in de A. Bosschool met de 

buitenschoolse opvang, kinderopvang en peuterspeelzaal.  

Iedere groep binnen het kinderdagverblijf, peuterwerk en buitenschoolse 

opvang heeft gekwalificeerde medewerkers die voor alle kinderen tijd en 

aandacht heeft. 

 
Buitenschoolse opvang Bikkels 

Bij buitenschoolse opvang Bikkels worden kinderen in de leeftijd van  

4 tot 13 jaar na schooltijd opgevangen. 

Wij bieden vers fruit, verse groenten en drinken aan. We werken elke  

maand met een nieuw thema, het thema wordt via het ouderportaal met  

de ouders gedeeld. Aan het eind van de maand krijgen de ouders de foto’s  

van de activiteiten die we met de kinderen hebben gedaan. Tijdens de 

schoolvakanties werken we bij Koos met een centraal thema. 
 

Openingstijden:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:15 uur tot 08:30 uur 

(voorschoolse opvang) en van 14:30 uur tot 18:00 uur (naschoolse opvang).  

 
Peuterspeelzaal Bössels 

Op de peuterspeelzaal werken wij met het VVE (Vroegtijdig Voorschoolse 

Educatie) programma Uk & Puk.  
 

Uk en Puk is een voorschools educatie programma dat gericht is op het 

voorkómen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tussen 0 en 4 jaar en 

daarmee het voorkómen van ontwikkelingsachterstanden bij het starten van de 

basisschool. Bij Uk en Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de 

belevingswereld van peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt die 

makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.  
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In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: 

taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en 

zintuigelijke ontwikkeling. Uk en Puk leert peuters nieuwe vaardigheden  

door actief bezig te zijn en lekker te spelen.  

De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.  

Aan de peuters bieden wij vers fruit, drinken,  

luiers en uitdagend speelgoed. 
 

Openingstijden: 

Maandag, dinsdag en donderdag  

van 08:30 uur tot 11:15 uur. 

 
Kinderdagverblijf Bössels 

Bij kinderdagverblijf Bössels vangen wij  

kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  

Wij bieden alles wat uw zoon of dochter nodig heeft.  

Aan de baby’s en peuters bieden wij vers fruit,  

vers brood, drinken, tussendoortjes, luiers,  

een eigen bedje en uitdagend speelgoed. 

Wij doen mee met de thema’s van Uk en Puk,  

dit om één doorgaande lijn te hebben op onze  

‘Hallo ik ben Puk, ik ben jullie speelkameraadje  

op de peuterspeelzaal’ locatie. 

 

Ouders worden via het KOOS Ouderportaal op de hoogte gehouden van de 

belevenissen van hun kind(eren). 
 

Openingstijden:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:15 uur tot 18:00 uur. 

 

 
Heeft u vragen of wilt u een rondleiding aanvragen en met  

eigen ogen zien hoe en waar uw kind straks wordt opgevangen,  

dan zijn we u graag van dienst. 

 

Telefoon: 06 3030 2583 of mailen naar: lcwesepe@kinderopvangkoos.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Joyce Huis in ’t Veld  

Locatie coördinator Wesepe 

 

 
 
 

mailto:lcwesepe@kinderopvangkoos.nl
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Bloemen leggen op 4 mei 

 
Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om in Wesepe bloemen te leggen ter 

nagedachtenis aan de overledenen in de tweede wereldoorlog of andere 

oorlogssituaties.  

Dat kan bij het monument naast de Nicolaaskerk aan de Ds. Kreikenlaan 

tegenover het Wapen van Wesepe. Dit monument ter gelegenheid van 75 jaar 

vrijheid is vorig jaar wegens de coronapandemie pas in september onthuld en 

daarom is het nu voor dit jaar voor het eerst.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Het bevrijdingsmonument aan de ds. E. Kreikenlaan te Wesepe 

 

De kerk zal als eerste op zondag 2 mei om 11:00 uur bloemen leggen bij  

het monument. Hoewel het nu nog niet zeker is of de kerkdienst dan kan 

plaatsvinden zal het bloemenleggen in elk geval doorgaan. Verder hebben 

enkele schoolkinderen aangegeven dat ze bloemen willen leggen. Dat  

gebeurt dinsdag 4 mei om 16:00 uur. Deze schoolkinderen hebben bij het 

monument een boom geplant in december.  

 

Daarnaast is er dus voor iedereen gelegenheid bloemen te leggen tussen 

zondag 2 mei 11:00 uur en 4 mei 20:00 uur. Mocht u tegelijk met anderen  

bij het monument arriveren houd dan even gepaste afstand. 

 

We roepen met name de besturen van Weseper verenigingen op om namens 

hun leden bloemen te leggen. 

 

De kerk zal zorgen dat de bloemen na enige tijd zullen worden opgeruimd. 
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Ôans ijs verkoop in Middel 
 

Wanneer u binnenkort met mooi weer een fietstocht of wandeling maakt  

over de Wethouder M. van Doorninckweg in de buurtschap Middel, zult  

u ongetwijfeld de opvallende blokhut van Esther Kortenhorst opmerken. 

 

De oude, maar mooi opgeknapte blokhut is het verkooppunt van heerlijk ijs 

uit deze streek. In de ijsblokhut zijn straks zes verschillende smaken ijs te 

verkrijgen: aardbei, boerenjongens, citroen, hazelnoot, stracciatella en vanille. 

Maar ook voor een vers kopje koffie kunt u er terecht. 
 

“Allemaal van IJsboerderij Ôans uit Dijkerhoek. Een voorwaarde van de 

gemeente Olst-Wijhe om iets dergelijks aan huis te verkopen, is dat het om 

streekproducten gaat. Zo zijn we bij Ôans terechtgekomen” aldus Esther. 

 

De ijskraam is niet dagelijks open. “Ik wil in ieder geval iedere zaterdag- en 

zondagmiddag tot het begin van de avond open. En ik ben vaak vrij op 

vrijdag. Als het dan mooi weer is, zal de kraam ook open zijn. Verder moet  

ik gewoon even aankijken hoe het loopt. Bij mooi weer en op feestdagen is 

het logisch om vaker open te zijn.’’ zegt de enthousiaste initiatiefneemster. 

 

Wil je op een ander moment ijs halen, dan kunnen we ook speciaal voor je 

open. Bel of app dan naar Esther en als het even kan, zorg ik dat ik er ben. 

 

Hartelijke groet!  

Esther Kortenhorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    De ijsblokhut van Ester Kortenhorst aan de Weth. van Doorninckweg 17  in Middel  
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Weer samen actief 

 

Rijvereniging en Ponyclub de Hunneruiters zijn dolblij met hun eigen, riante 

buitenbak. Daar waar verenigingen nu nog niet mogen rijden, omdat zij geen 

buitenbak hebben, rijden de hunneruiters elke dinsdag- en woensdagavond 

alweer volop lessen.  

 

Meteen is het weer gezellig en zijn de paarden ook weer uitgelaten om elkaar 

te zien. Een mooi schouwspel. Jammer dat er geen publiek bij kan zijn.  

“We hopen dat dit weer mag eind mei”, aldus de voorzitter Annemarie 

Toorneman, “want op 29 mei is er een clubdag gepland.”  

 

Dit is een onderlinge wedstrijd die we altijd in april houden, maar nu is  

verzet naar ons concours datum. Het concours is wel geannuleerd.  

We willen het niet riskeren om onnodige kosten te maken.  

 

De algemene ledenvergadering is ook verzet. We hopen dat, als de 

coronamaatregelen opgeheven zijn, we onder genot van een borrel  

samen met de leden de balans op kunnen maken en kunnen kijken  

naar de ‘herstelplannen’ voor de komende jaren. 

 

Wij zien onze toekomst positief in.  ‘We zijn een gezonde club’ 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Oplossing spreekwoordenmix: 

- Als het kalf verdronken is, dempt men de put. - Als het eerste schaap over de dam is, volgen er meer. 

- De beste stuurlui staan aan wal. - Oost, west, thuis best. 

- Wie het laatst lacht, lacht het best. - Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. 

- Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. - Prijs de dag niet voor het avond is. 

- Het is lood om oud ijzer. - Zo de ouden zongen, piepen de jongen. 

- Zo de wind waait, waait mijn rokje. - Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten. 

- Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. - Wie als een ezel geboren is, sterft niet als een paard. 

- Belofte maakt schuld. - Praatjes vullen geen gaatjes. 
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Donderdag 6 mei is het weer zover!  
 

Dan gaan Ontmoeten in Eigen Dorp en het Inloopcafé weer van start.  

 

 

Ondanks dat velen een eerste vaccinatie hebben gehad blijven we ons wel 

gewoon aan de corona-maatregelen houden. We houden 1,5 meter afstand  

en desinfecteren onze handen bij binnenkomst. Deelnemers hebben bij 

binnenkomst én bij het rondlopen in de ruimtes mondkapjes op. Aan tafel 

mogen de mondkapjes af. Begeleiding draagt mondkapjes en deze gaan  

alleen af als ze op een plek zitten. 

 

Ook de activiteiten worden corona-veilig aangeboden. De film- en video-

ochtenden werden goed bezocht, dus dit programmaonderdeel komt zeker 

terug.  

 

Bij mooi weer gaan we naar buiten om daar activiteiten te doen. 

De ochtenden zijn elke week van 10:00 tot 12:00 uur in de Beukenoot,  

het zaaltje naast de Nicolaaskerk.  

 

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie?  

Coördinator Jenny Timmer Arends staat u graag te woord.  

Telefoonnummer 06 - 5118 5645. Appen mag ook! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Jenny Timmer Arends 

Gespecialiseerd medewerker Welzijn/Seniorencoach ZGR MIEN 
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Kloostercamping Nieuw Sion:  

op adem komen na corona 
 

 

 

Klooster Nieuw Sion, gelegen in de bossen van Diepenveen bij Deventer, 

opent deze zomer opnieuw een tijdelijke camping in haar boomgaard. Na  

een pilot in 2020 wil het klooster daarmee blijvend een plek bieden voor 

iedereen die, veilig in eigen land, op adem wil komen na de hectiek van  

de coronacrisis. Met verblijf op de camping ondersteunen gasten ook direct 

het klooster, dat door de coronatijd veel inkomsten verloor.  

 

Kloostercamping 

Kamperen op Nieuw Sion is anders dan op een gewone camping, vertelt 

directeur Marten IJmker: “Natuur en ruimte zijn denk ik herkenbare 

ingrediënten die mensen op vakantie ervaren en daarvan is er op volop te 

genieten op en rondom ons klooster. Maar we moedigen bezoekers ook aan 

mee te gaan in het dagelijks ritme van het kloosterleven op Nieuw Sion. We 

merken dat gasten het bijzonder vinden om daarvan te proeven, bijvoorbeeld 

door mee te doen aan de dagelijkse getijdengebeden. Juist in de bijzondere 

tijd waarin we leven is vakantie ook een moment om even stil te staan bij de 

tijd die achter je ligt, even te bezinnen en op adem te komen.”  

 

Om zoveel mogelijk rust te bieden aan gasten, is ontbijt en avondeten met 

lokale producten standaard inbegrepen bij verblijf op de kloostercamping. 

 

Klooster in coronatijd 

Door te verblijven op de kloostercamping steunen gasten ook direct Klooster 

Nieuw Sion. De coronacrisis leidde tot talloze annuleringen van met name 

groepen die zouden verblijven op het klooster voor vergaderingen, 

inspiratieweekenden en retraites: een belangrijke inkomstenbron van het 

klooster. 

 

Gastenhuis 

Voor wie niet wil kamperen bieden de kamers van het gastenhuis een 

alternatief om op een andere manier invulling te geven aan vakantie. Het 

klooster merkt dat de behoefte aan onthaasting en het zoeken naar rust een 

steeds grotere rol is gaan spelen tijdens de coronacrisis. “Ons gastenhuis 

konden we gelukkig open blijven houden de voorbije periode en we merken 

aan onze gasten hoezeer zij de rust en stilte op ons klooster waarderen, nu 

meer dan ooit”, aldus IJmker.  
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Foto’s van de Raalterweg ook wel Oerweg genoemd honderd jaar geleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op de bovenste foto de winkel met uitbouw van de firma Wevers. Links daarnaast  het  

houten huis waar later het postkantoor was en weer daarnaast het pand waar vroeger de  

firma Grievink gevestigd was en wat nu bewoond wordt door de fam. Lunenberg. 

Op de onderste foto zien we vaag in de verte de spoorwegovergang van de Oldo spoorlijn.  

Verder nog weinig bebouwing. 

Het Weseper Erfgoed 

Het Weseper Erfgoed 
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PUZZEL PAGINA 
 

Hieronder een aantal puzzeltjes om op te lossen. 

Veel plezier !! 

 

 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Droedel 

Wat wordt hier uitgebeeld?      
 
 

Vraag 1 
 

29 -1 = 30    Hoe kan het dat deze rekensom juist is ? 

 
Vraag 2 
 

Welke sprinkhaan springt hoger dan de Eifeltoren? 

 
Vraag 3 

Wat is het Belgische woord voor lenzen doosje? 

 

 
Rebus 

 

 

 

 

 

 

 
Oplossingen puzzelpagina dorpskrant 316 maart: 

Droedel 1: First Lady     Droedel 2: Eindpunt 

Vraag 1   : je leeftijd      Vraag 2   : de fles kost 0,50.  de wijn is 4,00 duurder dus 4,50. Samen = 5,00 euro 

Vraag 3   : in 586 v.C wist men niet wanneer Christus zou worden geboren, dus het verhaal is lariekoek 

Vraag 4   : je kunt tot de helft een bos inlopen, daarna loop je er weer uit 

Rebus 1   : een kinderhand is gauw gevuld 

Rebus 2   : je zult mij vinden als je naar mij vraagt met je hele hart 

          8   5   
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