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1. Bouke helpt kinderen graag met het maken van ...
6. De Poetsies hebben een hele grote ufo ze noemen
het de ...
8. De Poetsies komen van de planeet ...
10. Bouke is een ...
12. De superufo kan alles ...
13. De Zee-ufo kon alle ... uit de zee halen
16. ... zorgt ervoor dat de aarde vies is
17. Met de blauwe ... kunnen de Poetsies de zee-ufo's
maken

1. De Zee-poetsies konden niet meer ... omdat de zee
vol lag met rommel
2. De ... barst uit
3. Bouke heeft nu taal als ...
4. De ... op aarde zijn gekapt
5. Boukes superhelden pakje is de kleur...
7. Door de weinig zinenergie en teveel afval ... de
superufo
9. De ... kunnen met groene kristallen bos-ufo's maken
11. Vroeger vond Bouke taal heel ...
14. De superhelden herbouwen zinnen met...
15. Nu de zon weer kan schijnen in de stad kunnen de
... weer groeien

   1              

                    2

                    

                    

    3  4          5    

6           7  

           8

          9       

                  

          
10

 

                   

      
11

            

   
12

 
13

                   

             
14

 
15

    

   
16

  
17

  

                  

                  

                   

                    

                    

                    

24-03-2022 11:24 KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/ 1/1

1. Bouke helpt kinderen graag met het maken van ...
6. De Poetsies hebben een hele grote ufo ze noemen
het de ...
8. De Poetsies komen van de planeet ...
10. Bouke is een ...
12. De superufo kan alles ...
13. De Zee-ufo kon alle ... uit de zee halen
16. ... zorgt ervoor dat de aarde vies is
17. Met de blauwe ... kunnen de Poetsies de zee-ufo's
maken

1. De Zee-poetsies konden niet meer ... omdat de zee
vol lag met rommel
2. De ... barst uit
3. Bouke heeft nu taal als ...
4. De ... op aarde zijn gekapt
5. Boukes superhelden pakje is de kleur...
7. Door de weinig zinenergie en teveel afval ... de
superufo
9. De ... kunnen met groene kristallen bos-ufo's maken
11. Vroeger vond Bouke taal heel ...
14. De superhelden herbouwen zinnen met...
15. Nu de zon weer kan schijnen in de stad kunnen de
... weer groeien

   1              

                    2

                    

                    

    3  4          5    

6           7  

           8

          9       

                  

          
10

 

                   

      
11

            

   
12

 
13

                   

             
14

 
15

    

   
16

  
17

  

                  

                  

                   

                    

                    

                    


