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Gluren bij de buren
Vier buurvrouwen voelen zich geroepen om enige sociale controle in hun buurt uit te oefenen.
Kent u de volledige naam van de bewoonster van elke woning en weet u ook wat er bij haar voor de
ramen hangt?
• Bertha woont op nummer 12.

• Op nummer 3 ziet u een valletje. Daar woont
niet mevrouw Noomen.

• Dora, met luxaflex, woont niet op nummer 9.

Vitrage

Valletje

Luxaflex

Lamellen

Schaap

Peek

Noomen

Dora

Christa

Bertha

Annie

Heins

• Annie woont aan dezelfde kant van de straat
als mevrouw Peek die lamellen voor de ruiten
heeft.

• De vrouw met de vitrage woont aan dezelfde
kant van de straat als mevrouw Heins.
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MATERIAAL

Oldtimers
Dennis is gek op oude motoren. Natuurlijk zijn er meer mensen met diezelfde passie en een keer per
maand komen zij in Dennis’ woonplaats bij elkaar. Vijf clubleden hebben onlangs weer een oldtimer
aan hun collectie toegevoegd.
• De Puch en de oldtimer van René komen uit
hetzelfde decennium. De oldtimer van Gommans en de Lambretta komen uit het andere
decennium.

• Jos is niet de eigenaar van de Lambretta.
• De Heinkel werd gebouwd in 1961.
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Lambretta

• De aankoop van Ferdi Dam werd niet gebouwd
in 1965.

Hercules

• De oldtimer van Dennis, wiens achternaam niet
Groothuizen is, dateert niet uit 1957.

Heinkel

• De motorfiets van Duivenvoorde werd
gebouwd in 1953.

• De oldtimer van Karina is vier jaar ouder dan de
Zündapp en de Hercules is vier jaar ouder dan
de oldtimer van Kerkhof. Het gaat hier om vier
verschillende motorfietsen.

BOUWJAAR

MERK

VOORNAAM

ACHTERNAAM

Niet goed, geld terug
Voor de balie van de klantenservice van warenhuis De Zandloper staan vier ontevreden klanten die
een gekocht artikel terug willen brengen. Hoe heten deze dames en wat is het artikel waar ze
ontevreden over zijn?
• Mevrouw Fiedel staat vooraan in de rij.
• De vrouw die als derde in de rij staat, is ontevreden over de slechte afwerking van een onlangs
gekochte spijkerbroek.
• Hester is de hekkensluiter. Haar achternaam is
niet Knarsevelt.

• Marion heeft een stofzuiger gekocht die
weigert stof te zuigen.
• Carla staat direct voor de vrouw die van een
niet goed sluitende koffer af wil.
• Mevrouw Scherphuis is niet degene die een
defect broodrooster terugbrengt.

• De achternaam van Sheila is Prijs.

Voornaam:
Achternaam:
Artikel:
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Nieuwe postbode
Sinds kort wordt de post bezorgd door een nieuwe postbode. Blijkbaar heeft hij de kneepjes van het
vak nog niet helemaal onder de knie, want regelmatig belandt een poststuk in een verkeerde
brievenbus. Zo ontving de familie Verweijmeren, die woont op het adres Postlaan 23, vorige week
maar liefst vijfmaal post die voor iemand anders bestemd was.
• Het huisnummer op de factuur die op donderdag werd bezorgd is gelijk aan het huisnummer
van Cindy Hessels.

stond vermeld is gelijk aan de straatnaam van
het poststuk dat op vrijdag werd bezorgd.
• De brochure werd niet op zaterdag bezorgd.

• De post die was bestemd voor Postelpad 23
arriveerde later dan het tijdschrift, maar eerder
dan de post voor de familie Rijnsdorp.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Postelpad 23
Postlaan 21
Postlaan 25
Postlaan 32
Postweg 23
Cindy Hessels
Mevrouw Perret
Fam. Rijnsdorp
De heer Rutten
Fam. Schrijvers
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Postweg 23

Postlaan 32
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Postelpad 23

Fam. Schrijvers

De heer Rutten

Fam. Rijnsdorp

Mevrouw Perret

Uitnodiging

Tijdschrift

Geboortekaartje

Factuur

Brochure

• Iemand stuurde een geboortekaartje naar de
familie Schrijvers. De straatnaam die daarop

Cindy Hessels

• Op dinsdag viel er post voor de heer Rutten op
de mat. Zijn huisnummer is hoger dan dat van
degene naar wie een uitnodiging was verstuurd, maar lager dan dat van degene aan wie
de post van woensdag was gericht.

