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Roze raadsel
Wat is roze en slingert aan een liaan in het oerwoud?
Antwoord: Tarzan in een balletpakje!

Ambulance
‘Mijn moeder is net een ambulance,’ zegt Nout.
‘Hoezo dat?’ vraagt Babette.
Antwoordt Nout: ‘Ze zegt de hele tijd: doe dit-doe dat, doe

dit, doe dat!’

Samen
Er staan twee kaarsen op tafel. Zegt de een tegen de ander:
‘Zullen we samen uitgaan?’

Ring
Welke ring is niet rond?
Antwoord: Een haring!
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Merith zit op school. ‘Hoe laat is het?’ vraagt ze aan de juf.
Antwoordt haar juf: ‘Drie uur.’
‘O, nee!’ roept Merith uit.
‘Wat is er?’ vraagt de juf.
Antwoordt Merith: ‘Ik vraag de hele dag aan iedereen hoe laat het
is en ik krijg steeds een ander antwoord!’

Muntje
Tom en Julia staan boven op de Eiﬀeltoren. ‘Ik zie een muntje
van tien cent!’ roept Tom en hij rent een trap naar beneden. Hij
kijkt weer en roept: ‘Het is een muntje van twintig cent!’ Weer
rent hij een trap naar beneden. ‘Nee, het is een muntje van
vijftig cent.’ Nog een trap lager weet hij het zeker. ‘Het is één
euro! Nee, wacht, twee euro!’ Snel rent hij helemaal naar
beneden en komt even later hijgend weer boven.
‘En?’ vraagt Julia. ‘Hoeveel was het nou?’
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‘Het was geen muntje,’ puft Tom. ‘Het was de deksel van een
vuilnisbak!’

Burenruzie
‘Ik heb nogal last van die buren van mij,’ vertelt Elise aan Wietse.
‘Gisteren waren ze weer midden in de nacht een halfuur lang op
de muur aan het bonken.’
‘Wat is vervelend,’ zegt Wietse. ‘Dan heb je zeker niet zo lekker
geslapen?’
‘Dat viel nog mee,’ antwoordt Elise. ‘Ik was toch nog viool aan
het spelen.’

Harig raadsel
Het is rood en harig. Rara, wat is het?
Antwoord: Een baardbei!

Loopraadsel
Welk dier wil absoluut niet lopen?
Antwoord: Een antilope!

Antwoordt Klaas: ‘We hebben er allebei nog één, want
de slimste man van de Verenigde Staten pakte mijn
rugzak.’

Drie dierenraadsels
Vliegtuigcrash
Een vliegtuig staat op het punt neer te storten met vijf
passagiers aan boord: Donald Trump, Boris Johnson, Angela
Merkel, de paus en Klaas van tien jaar oud. Er zijn maar vier
parachutes aan boord. Trump zegt: ‘Ik moet er één hebben,
want ik ben de slimste man van de Verenigde Staten
en ik moet de problemen in de wereld verhelpen.’ Dus hij pakt
een parachute en springt.
Johnson zegt dat hij nodig is vanwege de Brexit en pakt er
ook een.
De paus pakt ook een parachute en zegt: ‘De kerk heeft mij
nodig.’
Angela Merkel zegt tegen Klaas: ‘Neem jij de laatste maar.
Ik heb een mooi leven gehad en jij hebt nog een heel leven
voor je.’

Vraag 1: Hoe stop je een olifant in de koelkast?
Antwoord: Deurtje open, olifant erin, deurtje dicht!
Vraag 2: De leeuw geeft een feest en iedereen is uitgenodigd.
Wie komt er niet?
Antwoord: De olifant, want die zit in de koelkast!
Vraag 3: Hoe kom je een rivier vol krokodillen over?
Antwoord: Zwemmend, want de krokodillen zijn naar het
feestje van de leeuw!

Eierraadsel
Hoe kun je een ei tegen de muur gooien zonder dat het breekt?
Antwoord: De kip eromheen laten zitten!

Juﬀenraadsel
Wat is het verschil tussen een tandarts en een schoolmeester?
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Antwoord: Bij de tandarts moet je mond open en bij de meester
moet je mond dicht!

Verstand
Feline vraagt aan haar moeder: ‘Mama, toen ik geboren werd, wie
heeft mij toen mijn verstand gegeven?’
‘Vast en zeker je vader,’ antwoordt mama. ‘Want ik heb mijn
verstand nog!’

Groen raadsel
Het is groen en het drijft. Rara, wat is dat?
Antwoord: Andrijvie.

Insecten
Wat is het verschil tussen een bij en een vlieg?
Antwoord: Een bij kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet bijen.

Fruit
‘Zeg, waarom neem jij eigenlijk altijd een douche voordat je
een appel eet?’ vraagt de ene oen aan de andere.
‘Nou,’ antwoordt de andere oen. ‘Je weet wat ze altijd zeggen: eet
nooit ongewassen fruit!’

Bij de dokter
Er komt een man bij de dokter. Hij laat een briefje zien waarop
staat: Help, ik kan niet praten!
De dokter denkt even na. Dan zegt hij: ‘Leg uw hand maar hier op
tafel.’ Dat doet de man. De dokter pakt een grote hamer en slaat
daarmee op de hand van de man. ‘Aah!’ roept de man.
Dan zegt de dokter: ‘Goed zo, morgen leren we de B!’

Sneeuwpop
Een konijn heeft een sneeuwpop gemaakt. Als de zon gaat
schijnen, is het konijn superblij en roept: ‘Nu kan ik eindelijk
die wortel opeten!’

Tijger
Roeland komt in een oerwoud een tijger tegen. Hij is doodsbang
en rent weg, maar de tijger komt achter hem aan. Na drie uur
rennen valt Roeland doodmoe op de grond. Nu ben ik er geweest!
denkt hij. Dan komt de tijger naar hem toe, tilt zijn poot op, tikt
Roeland aan en zegt: ‘Tikkie, jij bent hem!’

Zwemmen
Een hond en een giraﬀe gaan samen zwemmen. De giraﬀe loopt
het water in en roept naar de hond: ‘Kom er maar in, hoor! Het
is niet diep, ik voel de grond!’

Taal
Wat is de minst gesproken taal ter wereld?
Antwoord: Gebarentaal.

