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Woordzoeker 

 

Binero 
 

 

 

 



Zoek de 6 verschillen 

 

Raadsels 
 

Parkeerterrein:  

De auto staat geparkeerd op de 

parkeerplaats met nummer 87. 

Dit kun je zien door de figuur op zijn kop te 

zetten!  

 

T-shirt: 

Er bevinden zich 8 gaten in het T-shirt: 

• 2 armopeningen 

• de hals 

• de onderkant 

• 2 gaten in voor- en achterkant (dus 4) 

 

 

 

 

  



Kruiswoordraadsel 

 

 

 

Raadsel van Einstein 
 

Het oplossen van het raadsel van Einstein 

is heel moeilijk, maar de persoon die een 

goudvis als huisdier heeft, is Nigel. Dat 

zullen we op de volgende bladzijde stap 

per stap uitleggen… 

We zullen gebruik maken van een tabel, 

waarin we stap per stap informatie op 

zullen invullen! 

 



• Tip 9 & tip 14: Nick woont in het eerste huis en 

woont naast het zwart huis. 

 

 

 

• Tip 8: Eigenaar middelste huis drinkt dubbele 

espresso. 

 

• Tip 4 & tip 5: Gele huis staat links van het 

bruine huis en de eigenaar van het gele huis 

drinkt koffie verkeerd: 

 geel en bruin moeten naast elkaar liggen, 

en dat kan alleen op positie 4 en 5, omdat de 

eigenaar van huis 3 dubbele espresso drinkt. 

 

• Tip 1: Nicola woont in het rode huis:  

 enkel mogelijk in het middelste huis, dus 

ook de kleur van het eerste huis is dan  

gekend: wit. 

 

• Tip 7 & tip 11: de eigenaar van het witte huis 

(=Nick) rijdt met de fiets, en zijn buurman 

heeft een das als huisdier. 

 

• Tip 5: de eigenaar van het gele huis drinkt  

koffie verkeerd.  

 

 

• Tip 3 & tip 12 & tip 15: in deze 3 tips staat 

extra informatie over de koffievoorkeur: 

 

o David drinkt mochaccino en woont dus in huis 2 of huis 5. 

o de persoon die treint woont naast iemand die cafeïnevrije koffie drinkt, en woont 

dus zeker niet in huis 5. 

o de persoon die vliegt, drinkt chai latte, en woont dus in huis 2 of huis 5. 

 

  Het kan niet anders dat Nick cafeïnevrije koffie drinkt, want de mochaccino en/of de chai 

latte moeten in huis 2 en 5 wonen…  

 Als Nick cafeïnevrije koffie drinkt, dan rijdt 

de eigenaar van huis 2 met de trein. 

 De eigenaar van huis 5 vliegt dan zeker, en 

drinkt chai latte. 

 David woont bijgevolg in huis 2, waar 

mochaccino gedronken wordt.  

 



• Tip 13 & tip 6: Nigel verplaatst zich te voet, 

dus woont Nigel in huis 4 (want in huis 3 

woont Nicola al). Nicola rijdt dus met de auto 

(blijft over) en heeft een eekhoorn. 

 

 

• Tip 2: Ed heeft een cavia, en woont bijgevolg 

in huis 5. 

 

 

 

• Tip 11: De persoon die met de trein rijdt (= David) woont naast iemand die een pitbull heeft 

(moet dus Nick zijn), en daardoor blijft alleen de vis over, en die hoort dus bij Nigel. 

 

 


