
Woordraadsel 1 

 

1. Hoe heet de bekende Franse film met het muisje in een spaghetti restaurant?  

Neem de laatste letter 

2. Welke schilderij van Leonardo Da Vinci hangt in het Louvre? 

Neem de 2de letter van het 2de woord 

3. Wat staat er in Frankrijk op het vrouwen toilet? 

Neem de 1ste letter 

4. Franse woord voor kaas? 

Neem de 1ste letter 

5. Het Engelse woord voor Franse frietjes? 

Neem de 3de letter 

6. Welke plaats in Frankrijk lijkt op het Engelse woord voor leeuw? 

Neem de 1ste letter 

7. Welke kleuren hebben de Franse vlag? (denk in het Nederlands) 

Neem de 2de kleur de laatste letter 

8. Bekende Franse frisdrank? 

Neem de 1ste letter 

9. Typisch Frans broodje in de vorm van een halve maan? 

Neem de 2de letter 

10. De zanger van o.a. Papaoutai en Formidable? 

Neem de laatste letter 

11. Frans woord voor snoepje? 

Neem de 3e letter 

 

Vul nu het woord in:   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 



Woordraadsel 2 

 

1. Hoe heet de bekend hit van Stromae dat in het Nederlands ‘geweldig’ 
betekent? 

               Neem de 8e letter: _________ 

2. Wat is het Franse woord voor tot ziens? 

Neem de 1e letter:  ________ 

3. Hoe heet de gele Frans frisdrank in een bolvormig flesje? 
Neem de 5e letter: ___________ 
 

4. Wat is Franse woord voor 9? 
Neem de 3e letter: __________ 
 

5. Welk bekend pretpark ligt dicht bij Parijs? 

Neem de 5e letter van het 1e woord: __________ 

6. Welk beroemde schilder heeft de helft van zijn leven in Frankrijk gewoond en 
heeft zijn oor afgesneden? 
Neem de 7e letter van d voornaam: _________ 
 

7. Welke sport doe je met een racket en een bal? Neem het Franse woord. 
Neem de 1e letter: __________ 
 

8. Wat is het beroemdste monument in Frankrijk? 
Neem de 1e letter: _________  
 

Schrijf hier de letters: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordraadsel 3 

 

In welk land wordt de Tour de France gehouden? 
 Neem de 1e letter 
 

 

Een bekende Franstalige zanger met het liedje Papaoutai?  
Neem de 4e letter 
 

 

Waar wordt wijn van gemaakt?  
Neem de 2e letter 
 

 

Land onder Frankrijk? 
 Neem de 1e letter 
 

 

Middelste kleur van de Franse vlag?  
Neem de 2e letter 
 

 

Waar stranden de geallieerden in de 2de wereldoorlog? 
 Neem de 7e letter 
 

 

Franse woord voor brood?  
Begint met een P, neem de 2e letter 
 

 

Franse woord voor blauw?  
Neem de 1e letter 
 

 

Hoi in het frans? 
Neem de 3de letter 
 

 

De rivier die door Parijs stroomt? 
 Neem de 2e letter 
 

 

 

 

 

 
Het Stedelijk Gymnasium is ……………………………………………………………… 
 

 

 


