Dagkrant van de Dagbesteding
Editie 25
Hierbij dagkrant nummer 25 voor de deelnemers van dagbestedingen De Mieden en De
Brug. Succes en veel plezier!
In welke plaatsen staan onderstaande kerken?
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Puzzeldiagram: kent u de namen van de bloemen? Schrijf deze in het diagram en in de
gele rij verticaal verschijnt ook een naam van een bloem.
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6. (denk aan Prins Bernhard)

8. (lief klein bloemetje in het gras)
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11. (prinses……)
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We blijven nog even in de bloemen, hieronder vindt u een bloemenquiz.
1. Hoe heet een aantal bloemen bij elkaar?
2. Weet u een ander woord voor een bos bloemen?
3. Kunt u dit spreekwoord aanvullen? Er zijn geen rozen…
4. Welke bloemen komen uit een bol?
5. Om welke bloem is Nederland in het buitenland heel beroemd?
6. Kunt u een beroemde attractie noemen waar u in het voorjaar veel bloemen kunt
zien?
7. Hoe gaat dit lied verder: ‘Klein, klein kleutertje…’?
8. Welke bloemen geuren sterk?
9. Wat moet je met bloemen doen voor je ze in een vaas zet?
10. Van welke bloemen kun je lelijke vlekken op je kleding krijgen?
11. Welke bloem heeft doorns?
12. Noem een bloem met een M:
13. Welke bloem is een symbool van de liefde?
15. Waar kunt u bloemen kopen?
16. Hoe gaat dit liedje verder ‘Als de lente komt dan stuur ik jou…'?

Kunt u deze som oplossen:
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Hoe vliegt de
bij naar de
korf?

En dan nog even bewegen

Op uw tenen staan 1 & 2

Doe alsof u gaat zitten, maar raak de zitting niet! 1 & 2 & 3

Proathuus
Heeft u behoefte aan een praatje? De mensen van de luisterlijn zitten dag en nacht voor u
klaar met een luisterend oor. U kunt ze bellen en de kosten zijn gewoon lokaal tarief:

0900 0767
Dat was het weer. We wensen u een mooie dag!
Heidy, Bartel, Jantje, Jeanet, Gitta, Roos, Esra en Lynn
Oplossingen:
Kerken: 1. Bedum (scheve toren) 2.Uithuizermeeden 3.Garmerwolde 4.Spijk 5.Bierum 6.Groningen
(Martinikerk) 7. Appingedam (Nicolaïkerk)
Puzzeldiagram: 1.tulp, 2.geranium, 3.gladiool, 4.narcis, 5.orchidee, 6.anjer, 7.zonnebloem,
8.madelief, 9.roos, 10.boterbloem, 11.margriet, in gele verticale rij: paardenbloem
Bloemenquiz: 1. Een bos, 2. Een boeket, 3. zonder doornen, 4. tulp, narcis, krokus, chrysant,
druifjes, hyacint, 5.tulpen, 6. De Keukenhof, 7. Wat doe je in mijn hof, je plukt er alle bloempjes
af… 8. Fresia’s, lelies, seringen 9. Schuin afsnijden, 10. Lelies: het stuifmeel geeft erg af, 11. Een
roos, 12. Margriet, 13 De roos, 14. In een bloemenwinkel of op de markt, 15. Tulpen uit Amsterdam
Rekensom: 26
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