
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Is de staart van dit dier verkeerd? 

2 Heuvels op de rand. 

3 Een angstig stadsdeel. 

4 Woonoord voor knaagdieren. 

5 Een vaan voor het salaris van een soldaat. 

6 Beesten. 

7 Blijf met een deel van het gezicht uit de buurt van deze plaats. 

8 ’t Sandelen van herten. 

9 Een kledingstuk voor de kippen. 

10 Als gids dienen. 

11 Water scheppen, bijvoorbeeld met een emmer. 

12 Bestaat dit water uit vruchtensap? 

13 Een groep gereformeerden bij elkaar. 

14 Herman in de war. 

15 Gladde vis in vette pasta.  

16 Een medeklinker, geflankeerd door twee volgelingen. 

17 Een onzacht en omgekeerd dal. 

18 Ontmande wezens. 

19 Gebedsplaats voor edelen. 

20 Een Friese sport op Brabantse berg. 

21 Jonge dieren op het talud. 

22 Dunne platte stenen in trottoir. 

23 Glanzen, een worm is er niets bij. 

24 Een door geestelijken gestichte plaats. 

25 Dit zegt men bij de huisarts in een oorspronkelijke plaats. 

26 Een stekel uit barre oorden. 

27 Dit vaartuig is niet nieuw meer. 

28 Een paling en een boom. 

29 Het oude alfabet abc……. 

30 Indrukwekkend natuurverschijnsel. 

31 Een bos van het kerkhoofd. 

32 Het water bij Amsterdam in het nest van de arend. 

33 Het water tussen twee heuvels. 

34 Een boom en een stuk vlees. 

35 Oost, west, thuis ……….. 

36 Een omgekeerd voegwoord in een toegang. 

37 Nieuw turfland in het dialect. 

38 Zwarte kraaien in het grote bos. 

39 Het beschilderen van muren. 

40 Een gek in een gebedsplaats. 

41 Een plaats vernoemd naar een wereldnatie. 

42 Een kasteel van rode roofvogel. 

43 De straatkoopman. 

44 De eerste mop. 

45 De omgeving met treinrails. 

46 Een heuvel om in te wonen. 

47 De wortel uit 64 plus 1 maal.  

48 De helft van de helft van vier. 

49 De slag bij ………? 

50 Deze plaats groeit bij vele mannen onder de kin. 
 


