De Woordzoeker
Zoek deze 15 woorden in de woordzoeker…
(van links naar rechts, van boven naar onder & van onder naar boven)
TIJDROVERS

OLIBOLLIA

ZEEPSPIEGEL

BLIEP

BOEK

HORLOGE

BUBBEL

SPLOTCH

GROPA

BORIS

BOEMAN

TROLLEN

DROP

ZANDLOPER

MAANLICHT

Zoek het sleutelwoord
Heb je alle woorden gevonden? Dan blijven er nog wat letters staan.
X en Q, daar ben je niets mee. Die mag je gewoon overslaan.
Maar met de andere letters kun je een woord vormen.
Het is een speciaal woord: Je hebt er vast nog nooit van gehoord! Het is de
naam van het beestje dat zich rond de puzzel heeft geslingerd. Een lang, gek
woord voor een lang, gek beestje. Dat woord is de sleutel die je nodig hebt om
het vervolg op het verhaal te kunnen lezen. En dat gekke beestje, dat kom je
daar ook tegen!

Sleutelwoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De 15 woorden komen uit het boek De Tijdrovers. De Kamer van Kaboenke is
eigenlijk een soort tussenverhaal bij dit boek: Het is één van de bonusverhalen

waarmee het verhaal van De Tijdrovers verder verteld wordt. Alle woorden in de
woordzoeker hebben met De Tijdrovers te maken:

De Tijdrovers is een boek vol spanning en
avontuur voor 7- tot 10-jarigen. Je kan er zelf de

hoofdrol in spelen. In het verhaal ga je in het
huis van Gropa Drop wonen, je overgrootvader.
Het is een huis vol verrassingen. Je komt

namelijk vanuit je slaapkamer terecht in een
andere wereld. Daar ontdek je dat de Heren van
Olibollia het horloge gestolen hebben van

Boris de Zandloper, de meester van de tijd. Ze

kunnen de tijd stilzetten wanneer ze maar willen.
Zo kunnen ze de mensen bestelen terwijl de tijd
stilstaat. Je moet die Tijdrovers vangen. In een
zeepspiegel van mevrouw Zeepsop, met haar
magische bubbels, zie je dat ze zich in de
Klokkentoren verschuilen. Je gaat op weg. Ook

een boeman en een meisje dat kan vliegen in het maanlicht gaan met je mee.
Je beleeft een spannend avontuur, waarin je regelmatig BLIEP! of SPLOTCH!
hoort, en waar ook trollen een rolletje spelen…

