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Het is natuurlijk niet duurzaam om deze pagina leeg te laten, dus gebruik deze ruimte voor een galgje, een 

tekening, etcetera.
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Kruiswoordpuzzel

Oplossing

kruiswoordpuzzelfabriek.nl - maak je eigen kruiswoordpuzzel

Horizontaal
2 Kaufhaus Des Westens (afkorting) 4 Hier zetelt het Duitse Parlement 5 Hij sprak de beroemde
woorden: "Ich bin ein Berliner" 8 Huidige Bondskanselier van Duitsland 9 Zo wordt het Duits elftal
genoemd 10 Deze bekende natuurkundige werd in 1879 in Duitsland geboren 11 Nog even over die
bezettingszones: de vier bezettingszones waren in handen van de VS, het VK, de Sovjet-Unie en
______? 13 De oorsprong van dit automerk hangt samen met de opdracht van Adolf Hitler om een
"Kraft durch Freude"-wagen te ontwerpen

Verticaal 
1 Na WO2 werden Duitsland en Berlijn opgedeeld in vier bezettingszones. Dit werd gedaan volgens
afspraken gemaakt tijdens de Conferentie van ____? 3 Dit gebak draagt de naam van de Duitse
hoofdstad 6 Architect van het Jüdisches Museum (achternaam) 7 Deze groep bracht in 1983 het
nummer "Over de Muur" uit 12 Deze rivier loopt zowel door Duitsland als Nederland
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Woordzoeker
Zoek en vind onderstaande bezienswaardigheiden 

Alexanderplatz
Altes Museum
Badeschiff
Berlijn
Brandenburger Tor
Bundesrepublik
Charlottenburg
Checkpoint Charlie
East Side Gallery
Fernsehturm
Holocaust Monument
Holzmarkt
Klunkerkranich
Kreuzberg
Kurfürstendamm
LEVS
Mauerpark
Neue Nationalgalerie
Neukölln
Oberbaumbrücke
Reichstag
Spree
Tempelhof
Teufelsberg
Unter den Linden

verticaal, horizontaal, diagonaal en achterstevoren
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Logo Quiz - Germany edition
Raad alle merken die bij de logo’s horen
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Kamertje verhuren
Speel dit spel met z’n tweeën (of meer mensen)

Regels: 

1. Iedere beurt mag je één lijn zetten.

2. Als je een vierkantje hebt gemaakt (kamer), mag je nog keer.

3.  Elke kamer is één punt. 



12



13

Kleurplaat
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Bruggen bouwen
Het doel van de puzzel is het slaan van bruggen tussen de eilanden (de rondjes met een cijfer), zodat 

een netwerk van bruggen ontstaat en alle eilanden met elkaar in verbinding staan. Het getal in het 

rondje geeft aan hoeveel bruggen er vanaf dat eiland naar de naastliggende eilanden lopen.

1. De bruggen kunnen alleen horizontaal of verticaal 

(en dus niet diagonaal) met elkaar verbonden

worden.

2. Tussen twee eilanden lopen maximaal twee 

bruggen.

3. De bruggen kruisen elkaar niet.
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In elk vakje komt een 0 of een 1 te staan. 

Elk cijfer mag niet meer dan twee keer naast elkaar of onder elkaar voorkomen. Daarom kan je naast

elk duo en tussen twee dezelfde cijfers steeds het andere cijfer invullen.

Binaire puzzel



16

Cijfercode
Plaats alle letters op de juiste plaats in het diagram, zodat er een ingevuld 

kruiswoordraadsel ontstaat. Elk cijfer staat voor een letter en gelijke cijfers zijn gelijke 

letters. Alle 26 letters van het alfabet worden gebruikt en kan je invullen in de balk boven 

het diagram. Om je op weg te helpen, zijn er alvast wat letters ingevuld.

Het is natuurlijk niet duurzaam om deze pagina halfleeg te laten, dus gebruik deze ruimte voor een galgje, 

een tekening, etcetera.
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In een zoekplaatjediagram staan getallen die in paren voorkomen - m.u.v. de 1-en. Verbind de paren 

onderling met een lijn die even lang is als de hoogte van het getal. Twee 3-en zijn dus met elkaar 

verbonden door een lijn die door drie vakjes gaat, waarbij de beide vakjes met een 3 erin meetellen. 

De lijnen lopen horizontaal en/of verticaal en mogen hoeken van 90° maken, zolang ze zichzelf of 

andere lijnen maar niet overlappen. Wanneer alle lijnen gevonden zijn, kun je alle vakjes met een lijn en 

alle vakjes met een getal inkleuren, zodat een plaatje ontstaat.

Zoekplaatje puzzel

Het is natuurlijk niet duurzaam om deze pagina halfleeg te laten, dus gebruik deze ruimte voor een galgje, 

een tekening, etcetera.
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Mini-pubquiz
Benoem alle personen en dingen die op deze afbeeldingen staan
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Japanse puzzel
Bij een Japanse puzzel kan je door logisch nadenken een tekening reconstrueren. De cijfers naast en 

boven het diagram geven aan hoeveel vakjes er in de betreffende rij of kolom moeten worden ingekleurd. 

Staat er bijvoorbeeld 3-2 dan betekent dat, dat er na eventueel een of meer witte (lege) vakjes eerst drie 

vakjes achtereen zwart zijn; daarna volgen er een of meer witte vakjes, dan twee zwarte en ten slotte

eventueel weer een of meer witte vakjes.

Het is natuurlijk niet duurzaam om deze pagina halfleeg te laten, dus gebruik deze ruimte voor een galgje, 

een tekening, etcetera.
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Doorloper
Een doorloper is een type puzzel waarbij de antwoorden direct achter elkaar worden 

ingevuld. Het diagram ziet eruit zoals bij een kruiswoordpuzzel, maar dan zonder de 

zwarte vakjes. De omschrijvingen per regel en kolom worden gescheiden door 

een “-” teken. Bij een * achter de omschrijving wordt altijd een afkorting gevraagd. 

Bijvoorbeeld: post scriptum* = PS
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draai je boekje 90 graden
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Mozaïekpuzzel
Bij een mozaïekpuzzel moet je door logisch nadenken bepalen of de vakjes van het 

diagram wel of niet ingekleurd moeten worden. Met behulp van de gegeven nummers is 

het mogelijk het diagram in te vullen en zo een tekening te laten ontstaan. De cijfers in het 

diagram geven aan hoeveel direct aanliggende vakjes inclusief het genummerde vakje 

gekleurd moeten worden.
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Tentje-boompje
Elke boom is verbonden met een tentje dat er direct naast, boven of onder staat. De 

te plaatsen tentjes raken elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder het 

diagram geven aan hoeveel tentjes zich in de betreffende rij of kolom bevinden.
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Finish the lyrics
Hieronder staat de songtekst van het nummer “Over de Muur”, gezongendoor de 

muziek-/cabaretgroep Klein Orkest. Vul op de lege plekken de goede woorden in.

Oost Berlijn, Unter Den Linden

Er wandelen mensen langs ______ en vaandels

Waar Lenin en ____ nog steeds op een voetstuk staan

En iedereen werkt, hamers en sikkels

Terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld

Veertig jaar ________, er is in die tijd veel bereikt

Maar wat is nou die heilstaat als er _____ omheen staan

Als je bang en voorzichtig met je _____ moet omgaan

Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is hij waard

Wanneer iemand die ______ voor gek wordt verklaard

En alleen de vogels vliegen van Oost naar West Berlijn

Worden niet teruggefloten, ook niet ____________

Over de muur, over het ______ gordijn

Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn

Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn

West Berlijn, de Kurfurstendam

Er wandelen mensen langs porno- en peep____

Waar Mercedes en ____ nog steeds op een voetstuk staan

En de _________ die glitterend lokken

Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom ______

Dat is nou veertig jaar ______, er is in die tijd veel bereikt

Maar wat is nou die vrijheid zonder ____, zonder baan

Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan

Goed, je mag ____________, maar met je rug tegen de muur

En alleen als je geld hebt, dan is de _______ niet duur

En de vogels vliegen van West naar Oost Berlijn

Worden niet teruggefloten, ook niet ___________

Over de muur, over het ______ gordijn

Omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn

Omdat er _____ ligt soms bij de Gedächtniskirche

Soms op het Alexanderplein
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Die neue Deutsche Schlagers?
In een poging een nieuwe set Deutsche Schlagerhits te maken, zijn coupletten van deze 

nummers in Google Translate vertaald naar het Duits. Dat bleek echter toch geen succes. 

Noem de titel en artiest van het origineel. 

Wenn ich mich in schwierigen Zeiten befinde

Mutter Maria kommt zu mir

Weise Worte sprechen

Kümmer dich nicht darum

Und in meiner Stunde der Dunkelheit

Sie steht direkt vor mir

Weise Worte sprechen

Kümmer dich nicht darum

Ist das das wahre Leben?

Ist das nur Fantasie?

Gefangen in einer Landseite,

Keine Flucht vor der Realität

Öffne deine Augen,

Schau in den Himmel und sieh,

Ich bin nur ein armer Junge, ich brauche kein Mitleid,

Weil ich leicht komme, leicht gehe,

Wenig hoch, wenig tief,

Wie auch immer der Wind weht, spielt für ihn keine Rolle

Ich zu mir

1

Es ist ein bisschen komisch, dieses innere Gefühl

Ich bin keiner von denen, die sich leicht verstecken können, ich

Ich habe nicht viel Geld, aber Junge, wenn ich es hätte

Ich würde ein großes Haus kaufen, in dem wir beide leben könnten

3Hallo Dunkelheit mein alter Freund

Ich bin gekommen, um noch einmal mit Ihnen zu sprechen

Weil eine sanft schleichende Vision

Hinterließ seine Samen, während ich schlief

Und die Vision, die in mein Gehirn gepflanzt wurde

Verbleibt noch

Im Klang der Stille

4

Yo, ich werde dir sagen, was ich will, was ich wirklich, wirklich will

Also sag mir, was du willst, was du wirklich, wirklich willst

Ich werde dir sagen, was ich will, was ich wirklich, wirklich will

Also sag mir, was du willst, was du wirklich, wirklich willst

Ich will, (ha) ich will, (ha) ich will, (ha) ich will, (ha)

Ich will wirklich, wirklich, wirklich zickzack ah

6

5

Es ist Samstag, neun Uhr

Das Stammpublikum mischt sich ein

Neben mir sitzt ein alter Mann

Machen Sie Liebe zu seinem Tonic und Gin

Er sagt: „Sohn, kannst du mir eine Erinnerung vorspielen?

Ich bin mir nicht sicher, wie es geht

Aber es ist traurig und es ist süß und ich kannte es vollständig

Als ich die Kleidung eines jüngeren Mannes trug”

7

Daraus sind süße Träume gemacht

Wer bin ich um nicht zuzustimmen

Ich bereise die Welt und die sieben Meere

jeder sucht etwas

Einige von ihnen wollen dich benutzen

Einige von ihnen wollen von Ihnen benutzt werden

Einige von ihnen wollen dich missbrauchen

Einige von ihnen wollen missbraucht werden

2
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Legpuzzel
Bij legpuzzels is het de bedoeling dat je woorden op de juiste plek in het diagram legt, 

zodat het een kloppend geheeld wordt. Zo ontstaat er een ingevuld kruiswoordraadsel. 

Alle woorden zijn minimaal 3 en maximaal 9 letters lang.

Het is natuurlijk niet duurzaam om deze pagina halfleeg te laten, dus gebruik deze ruimte voor een galgje, 

een tekening, etcetera.
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Doolhof
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Geheimtaal
Onderstaande tekst is versleuteld met de Caesarrotatie ROT13. Vind de correcte tekst. 

Je kunt de tabel gebruiken om de versleuteling in te noteren.

Oreyvwa vf qr ubbsqfgnq ina Qhvgfynaq. Oreyvwa griraf qr tebbgfgr fgnq ina urg ynaq. 

Bbefcebaxryvwx orfgbaq Oreyvwa hvg gjrr fgrqra: Oreyvwa ra Pöyya. Qr annz Oreyvwa 

vf zbtryvwx nstryrvq ina urg Fynivfpur jbbeq ‘orey’, qng zbrenf orgrxrag. Pöyya vf 

nstryrvq ina Pbybavn. Uvrezrr xna rra xbybavr ina Oreyvwa orqbryq mvwa, znne urg mbh 

rra urevaarevat ina qr rrefgr orjbaref nna uha fgnq ina urexbzfg xhaara mvwa, anzryvwx 

Xrhyra. 

Antwoord:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y V W X Y Z
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Oplossingen
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Kruiswoordraadsel p.4-5

Woordzoeker p.6-7
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1. Audi

2. Deutscher Fussbal-Bund 

(Duits voetbalelftal)

3. Pritt

4. Ritter Sport

5. Becks Bier

6. Porsche

7. Jägermeister

8. FC Bayern München

9. Aldi

10. Lidl

11. Dr. Oetker

12. Lufthansa

13. Allianz

14. Wella

15. DHL

16. Puma

17. BMW

18. Adidas.

19. Miele

20. Knorr

21. Mercedes-Benz

22. Fanta

23. Birckenstock

24. Stabilo

25. Bosch

26. DPD

27. Continental

28. Nivea

29. Schwarzkopf

30. Bild

31. Holsten

32. Deutsche Bank

33. T-Mobile

34. TUI

Logoquiz p.8-10

Bruggen bouwen p.14

Binaire puzzel p.15 Cijfercode p.16-17
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mini-pubquiz p.20-21Zoekplaatje p.18-19

Japanse puzzel p.22-23

1. Heidi Klum (model)

2. Duitse kerstmarkt

3. Pretzel

4. Ludwig von Beethoven

5. Claudia Schiffer (model)

6. Schwarzwälder kirschtorte

7. Karl Lagerfeld (modeontwerper)

8. Mick Schumacher (F1 coureur - en zoon van)

9. Currywurst

10. Joachim Low (bondscoach Duits elftal)

11. Sebastian Vettel (F1 coureur)

12. Lufthansa
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Doorloper p.24-25

Mozaïek p.26
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1. vlaggen

2. Marx

3. socialisme

4. muren

5. mening

1. Queen - Bohemian Rhapsody

2. Eurithmycs - Sweet Dreams

3. Elton John - Your Song

4. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence

5. The Beatles - Let it Be

6. Spice Girls - Wannabe

7. Billy Joel - Piano Man

Berlijn is de hoofdstad van Duitsland. Berlijn tevens 

de grootste stad van het land. Oorspronkelijk bestond 

Berlijn uit twee steden: Berlijn en Cölln. De naam Berlijn 

is mogelijk afgeleid van het Slavische woord ‘berl’, dat 

moeras betekent. Cölln is afgeleid van Colonia. Hiermee 

kan een kolonie van Berlijn bedoeld zijn, maar het zou 

een herinnering van de eerste bewoners aan hun stad 

van herkomst kunnen zijn, namelijk Keulen. 

6. afwijkt

7. neegeschoten

8. ijzeren

9. show

10. Cola

11. neonreclames

12. gokken

13. vrijheid

14. huis

15. demonstreren

16. vrijheid

17. neergeschoten

18. ijzeren

19. brood

Finish the lyrics p.28

Legpuzzel p.30-31Die neue Deutsche Slagers? p.29

Geheimtaal p.33

Tentje-boompje p.27




