SCHATTENJACHT

De IJle Prijen en het Kind van de Molenaar
Schrijf hier de oplossingen van de raadsels in de schatkist en ontdek zo de ontbrekende woorden van het verhaal!
WOORD 1

WOORD 3

…………………………………………………..

………………………………………………….

Ten einde raad had de molenaarsvrouw dan op een keer
besloten om op bezoek gegaan bij het *** WOORD 1 ***, een
oud vrouwtje dat op de Hegge woonde en waarvan de mensen
dachten dat het een heks was.

WOORD 2
…………………………………………………..
Dat *** WOORD 1 *** had de molenaarsvrouw de raad
gegeven om iedere ochtend een thee van kattenkruid te
drinken en ‘s avonds wijn met daarin vermengd de gemalen
hoefnagels van *** WOORD 2 ***.

WOORD 4

WOORD 6

……………………………………………………….
Vlakbij, op een tak van een grote boom, kwam een ***
WOORD 4 *** zitten die haar doordringend aankeek.

……………………………………………………….

WOORD 5
………………………………………………..

WOORD 7

Bij het moeras aangekomen, ging ze met haar kind
op schoot op een lange *** WOORD 3 *** zitten en
wachtte op het luiden van de kapelklok.

Gelukkig verdwenen de briesende paarden en de
*** WOORD 5 *** ook uit het zicht en kon ze horen
hoe die de andere kant op galoppeerden.

Wanneer ze later terugdacht aan die nacht, kon ze zich
niet herinneren welke weg ze genomen hadden en of ze
door het dorp waren gewandeld of niet, maar bij het
aanbreken van het *** WOORD 6 *** waren ze
aangekomen bij de *** WOORD 7 *** van de Hoogeindse
Bergen.

……………………………………………………….

De Prij die haar bij de arm had genomen troonde haar
nu mee naar één van de *** WOORD 7 ***, waaruit ze
een grote kist opdiepte.

Coördinaten van de schatten
Schatkist 1: N 51° 24.474 E 004° 58.340
Schatkist 2: N 51° 24.475 E 004° 59.500
Of download de geocaching-app!

WOORD 8
……………………………………………………….
Vanaf toen huilde hij ‘s nachts nog wel eens maar niet meer iedere nacht, en als het echt
te erg werd, dan gebruikte de molenaarsvrouw stiekem de kleine *** WOORD 8 ***
bramenjenever om hem te kalmeren.

