
VREEMDE TALEN
We hebben in de corona-tijd al kennis gemaakt met de gebarentaal. Maar er zijn

nog meer "vreemde talen". Wat staat er (in een vreemde taal) te lezen op de 

voorkant van dit puzzelboek?

Het bestuur wenst iedereen een fijne en gezonde feestmaand.

REUSELSE STRAATNAMEN
Welke straatnamen zijn te maken van deze letters?

1. O trotse haviken Voorste Heikant

2. Snee haverkoek Hoevense Akker

3. Tol met snaar Molenstraat

4. Sterke rooklek Kloosterekker

5. Marinell, ga bewust skeeleren Burgemeester Willekenslaan

6. Sjaal redde chips Schilderspaadje

7. Tube edelsmid Duistelbeemd

8. Koperhijser Rijpershoek

9. Kraait porties Pikoreistraat

10. Sneeuwhutgrot Turnhoutseweg

Welke straatnamen worden hier bedoeld?

1. Deze heren maken een taart. Bakmannen

2. Hier kun je iets meemaken! Beleven

3. In dit woud zitten geen muizen. Kattenbos

4. Vind je dat ik wit zie? Ziekbleek

5. Met het OV door het bos. Buspad

6. Akker met een klein vlaggetje Vaanveld

7. Deze drinkpartij staat niet uit. Aangelag

8. Een loeiende Belgische stad. Boegent

9. De paardenvoetjes gaan niet rechtdoor. Hoevenbocht

10. Een stukje van een kerstboom. Den Deel



R.E.U.S.E.L.
Maak woorden met de letters R.E.U.S.E.L. die passen in deze zinnen. 

Je mag in elke zin, elke letter maar 1x gebruiken. De letter E dus 2x. 

Je hoeft per oplossing niet alle letters te gebruiken.

1. De reus draagt grote laarzen.

2. Ik sleur me er wel doorheen.

3. Lees jij mij voor?

4. Een reu gaat elke week naar de les.

5. Een leus is een strijdkreet.

6. De engelse Lee is getrouwd met een Rus.

7. Ik leer lezen.

8. De kerstman komt op de slee.

9. Leg een lus in de draad eer je begint.

10. Els laat de reu graag uit.

WAT ETEN WE VANDAAG?
Welk gerecht krijg je als je deze ingrediënten gebruikt?

1. Aardappels, appels, gehakt, ui, kaneel Hete bliksem

2. Rijst, tomaat, paprika, chorizo, saffraan, zeevruchten Paëlla

3. Boter, margarine, witte basterdsuiker, cacao, mariekoekjes, eieren Arretjescake

4. Bloem, zout, eieren, melk, boter Pannenkoeken

5. Erwten, hamlappen, aardappelen, prei, winterwortel, ui, laurier, water Snert

6. Melk, gist, suiker, bloem, ei, zout, olie, poedersuiker Oliebollen

7. Boter, suiker, speculaaskruiden, bakmeel, zout, melk Pepernoten

8. Ei, suiker, melk, casinobrood, boter Wentelteefjes

9. Gehakt, bruine bonen, paprika, ui, chilipoeder, tomaten, knoflook Chili con carne

10. Melk, bloem, suiker, zout Lammetjespap



REUSELSE ONDERNEMERS
Van welke Reuselse bedrijven zijn deze logo's?

1. 5. 8.

2.

6. 9.

3.

7. 10.

4.

1. Rijschool Reniers 6.  Basemans schoenen

2. Tegelboerderij De Kempen 7.  De Koster

3. Kapsalon Happy Hair 8.  Eetcafé Het Torentje

4. Bochica 9.  Tandartsenpraktijk Reusel

5. Beestenboel 10.  Mieps en Mams

REUSELSE MANNEN
Wie zijn deze Reuselse mannen?

1.

1. Dhr. Antonis (Kempisch Contact) 4.  Pater Theo Lavrijsen

2. Dhr. vd Borne (Nol Zak) 5.  Prinse Tuntje van Limpt

3. Pastoor vd Wee 

2. 3. 5.4.



WIE ZINGT DAT OOK ALWEER?
Uit welke liedjes komen de volgende teksten? Noem titel en artiest.

1. Neem de tijd voor alle dingen. Leef je eigen ritme.

Frizzle Sizzle - Alles heeft een ritme

2. Dat was in mijn dromen, in mijn dromen vannacht.

Lenny Kuhr - Visite

3. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. 

Armand - Ben ik te min

4. Staren door het zolderraam, naar het hemelrijk.

Frans Bauer - 1000 sterren

5. Ik zing dit lied voor jou alleen. Breng witte rozen voor je mee.

Jan Smit - Ik zing dit lied voor jou alleen

6. Van Afrika tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.

K3 - Alle kleuren

7. Ongestoord kon je er hinkelen. De stad zou helemaal van jou zijn.

Dimitri van Toren - Een lied voor kinderen

8. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw.

André Hazes - De vlieger

9. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.

Blof - Zoutelande

10. Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe. 

Suzan en Freek - Als het avond is.

NIX 18
Hoeveel alcohol zit er in de volgende drankjes?

1. Nipperke 14,5 % 6. Tia Maria 20 %

2. Flugel 10 % 7. Grand Rayon cognac 40 %

3. Schrobbelér 21,5 % 8. Bokma jonge jenever 35 %

4. San Remo Amaretto 25 % 9. Cointreau 40 %

5. Citroenjenever 30 % 10. Disaronno 28 %



ONTBREKENDE MEDEKLINKERS
Welke woorden staan hier? Alle klinkers staan al op de goede plek.

1. . E . E . . E . . A A . . 

2. . . O U . E . . E . E . I . I . .    . E    . . I . Vrouwenvereniging De Spil

3. . I E U . . A A . . . O . . E . Nieuwjaarsborrel

4. . . U I . . . I . . E . 

5. . A A . . E . . A . E . I . . Jaarvergadering

6. . O . O . A . I . . 

7. . U . . E . . . E . I E . 

8. . A . . E . A . O . . 

9. . E . . . . . O . . E Kerstklokje

10. . . O . O . A . E . E . . E . Chocoladeletter

NOG MEER GEHEIMTAAL
Los deze letterpuzzels op. = Sloper

(Om je op weg te helpen is 1 voorbeeld gegeven.) (SL op R)

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

1. Europees 7. Opdrinken

2. Stopzetten 8. Ringvinger

3. Grondwet 9. Opgeven

4. Kanarie 10. Onderdeel

5. Bovenkleding 11. Pindakaas

6. Benzine 12. Prins

Decembermaand (Of: Decembertaart - Decemberkaart)

Thuisblijven (Of: Fruitprikker - Pluimspinner - Bruidswinkel - 

Kruisspinnen - Fluitkwintet)

Coronatijd (Of: Coronatips - Coronapils - Coronalijn - 

Coronakind - Monogamist)

Puzzelplezier (Of: Bubbelplezier - Zussenplezier - 

Budgetkrediet)

Pakjesavond (Of: Vastenavond - Mannenavond)



VAN ALLES WAT
Probeer deze vragen juist te beantwoorden.

1. Wat is de eerste zin van hoofdstuk 5 van het boek "Wie betaalt de veerman?" van Michael J. Bird?

Oh, mijn God!' zei Haldane.

2. Wanneer werd de revue "We duiken nie mer onder" geschreven en waarom werd deze toen opgevoerd?

1944/1945, zang en spel voor kerkherstel

3. Stel je bent op eerste kerstdag 2020 12,5 jaar getrouwd. Hoeveel dagen ben je dan getrouwd?

4566 dagen

4. Wanneer was in 2020 de week van de pleegzorg?

Woensdag 28 oktober t/m woensdag 4 november

5. Wat was de laatste activiteit van de Spil voordat we de coronatijd ingingen?

Panne zonder manne

6. Wat zijn de voornamen van "buurman en buurman" in de gelijknamige kinderserie?

Pat en Mat

7. In welke Schééper staat een fotocollage van 20 jaar "Een Reuselse familie in beeld"?

Juni 2019, jaargang 31 nr. 121

8. Wat eet rupsje nooitgenoeg voordat ie een vlinder wordt?

Eén appel, twee peren, drie pruimen, vier aardbeien, vijf sinaasappels, chocola, ijs, zure bom, kaas, 

salami, lolly, kersenvlaai, worstje, cakeje, meloen en een groen blaadje.

9. Welk telefoon nr. moet je bellen als je straatverlichting het niet doet?

0411-440401 (zie gemeentegids)

10. Wat is de naam van de kat van de stiefmoeder van Assepoester?

Lucifer

11. Hoe heet de denkbeeldige vriendin van Anne Frank, die ze graag gehad zou hebben?

Kitty

12. Hoeveel AED's hangen er in Reusel-de Mierden?

42

13. Waar vind je Reusel in de "Atlas voor de mammoet" volgens het register van dat boek?

Bladzijde 23, D3

14. Wie horen er bij Piet Piraat?

Steven Stil, Stien Struis en Berend Brokkepap

15. Hoe heette de Bakkerstraat voor 1948 en waarom heet het nu Bakkerstraat?

De Pieper

Omdat er voor en achter in de straat een bakkerij zat.



RONDJE REUSEL
Waar zijn deze foto's gemaakt?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

1. Groeneweg 1 9. Plonderijen

2. Aangelag 10. Molenstraat (hek is inmiddels weg)

3. Blokhut 11. Hoek Bakkerstraat-Wilhelminalaan (Milano)

4. Deken vd Wee-park 12. Schilderspaadje

5. Boegent 13. Speeltuin Groeneweg

6. Dorpsbron 14. Speeltuintje De Vlassert

7. De Leilinde 15. Stroomhuisje Dooleg

8. Grasveld bij De Kuil 16. Dooleg (langs stroomhuisje)



HET BESTUUR GAAT OP PAD
Volg de weg die het bestuur aflegt en probeer de vragen te beantwoorden.

Astrid stapt in haar auto en rijdt vanuit haar huis richting het dorp. Einde van de weg gaat ze linksaf en 

weer aan het einde rechtsaf. Op de kruising gaat ze linksaf om vervolgens aan het einde linksaf de 

voorrangsweg op te gaan. Na ongeveer 1 km. gaat ze rechtsaf. Als ze deze weg een eindje ingereden is

stopt ze. Ze stapt uit en steekt over.   

1. Wat zal Astrid gaan kopen? Champignons

Ze stapt weer in en vervolgd haar weg. Ze gaat de 1e weg rechts. Op de kruising gaat ze links om daarna de

1e weg rechts te gaan. Ze volgt deze weg tot aan de voorrangsweg. Hier gaat ze linksaf en neemt op de

rotonde de 3e afslag. Bij huisnr. 5 rijdt ze de oprit op.   

2. Wat zal Astrid hier gaan kopen? Eieren/aardappels

Ook hier stapt ze weer in de auto en rijdt terug naar de rotonde om de 1e afslag te nemen. Ze blijft de weg

volgen tot aan de volgende rotonde. Hier neemt ze weer de 1e afslag en gaat dan de 1e weg links in. Ze

neemt de 5e weg links, dan de 1e weg rechts en rijdt tot ze weer thuis is. 

3. Hoeveel km. heeft Astrid gereden? 11,2 km

Marian gaat de voordeur van haar huis uit en loopt rechts de straat in. Ze gaat linksaf. Ze loopt de straat

over, het paadje in. Als ze uit het paadje komt gaat ze rechtsaf. De kruising steekt ze over en gaat de

volgende straat links. Op de T-splitsing houdt ze rechts aan. Einde van de weg gaat ze rechts en meteen

links. Einde van de weg gaat ze weer rechts en dan gaat ze aan het einde van de weg links. Na nr. 31 gaat

ze weer een paadje in. Aan het einde van dit paadje gaat ze rechts de winkel in.

4. Welke winkel gaat Marian in? Ter Horst

5. Hoeveel km. heeft Marian gelopen? 1 km

Rian neemt haar hond op de arm, sluit haar huisdeur en stapt met het beestje in de auto. Ze rijdt achteruit

de oprit af, de weg op met de achterkant richting Netersel. Ze geeft gas en slaat de 1e weg links in. Ze

blijft deze weg volgen tot in de bebouwde kom. Daar neemt ze de 2e weg rechts. Op de T-splitsing houdt

ze links aan en aan het eind gaat ze rechts. Ze blijft deze weg volgen totdat ze niet verder kan. Dan gaat ze

linksaf om daarna rechts en meteen links te gaan. Ze blijft deze weg volgen tot aan de rotonde en neemt de

3e afslag. Volgende rotonde gaat ze rechtdoor en nadert wee een rotonde waar ze de 1e afslag neemt. 

Daarna gaat ze de 2e straat in en parkeert meteen hier haar auto.

6. Waar zal Rian met haar hond heen gaan? De Driesprong

7. Hoelang is Rian onderweg als ze gemiddeld 40 km. per uur reed? 12 minuten

Mien zet haar kleinzoon voor op de fiets en stopt iets in haar fietstas. Ze stapt op de fiets en samen gaan

ze vanuit huis linksaf. Ze nemen de 1e straat links. Dan de 2e straat rechts. Einde van de straat gaan ze

links tot aan de kruising. Hier gaan ze rechts. De volgende kruising steken ze over en al fietsend nemen ze

op de rotonde de 2e afslag. Daarna gaan ze de 3e straat rechts. Het pleintje steken ze over en fietsen 

verder. Ze gaan de 4e straat rechts in en slaan dan linksaf. Na de 1e zijstraat stappen ze van de fiets.

8. Waar gaat Mien met haar kleinzoon heen en wat gaan ze daar doen?

Lovensbroek, eendjes voeren



WOORDZOEKER
Zoek de woorden en vorm een zin met de overblijvende letters.

AVOND KOFFIE SPIL

BESTUUR LEDEN SPILNIEUWS

BIJPRATEN LETTER THEE

BUSREIS LEZING THUIS

CORONA MARSEPEIN UITSTAPJES

DECEMBER NAJAARSBIJEENKOMST VERGADERING

EXCURSIE OPENINGSAVOND VOLKSDANS

FIETSTOCHT PEPERNOOT VROUWENDAG

GEZELLIG PRIJS VROUWENVERENIGING

HAPPENENSTAPPEN PUZZELEN WANDELEN

KERSTBOOM SINTERKLAAS WERKGROEPEN

KERSTMIS SLINGERS WORKSHOP

KERSTSTUK

Oplossing:

Wij wensen je fijne dagen


