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Stel dat alle zeven galashow artiesten in dezelfde straat leven, met huisnummers 1 t/m 7. Van alle artiesten weten we de kleur van hun huis,
hun favoriete drankje, hun nationaliteit, huis- of lievelingsdier, hun favoriete object in het huis, en iets over de act die ze zullen opvoeren. Al
deze eigenschappen zijn uniek voor één artiest. Gebruik de zinnen hieronder om meer over hen te weten te komen.

blauw

Heb je de puzzel opgelost? Stuur een e-mail naar 2022@nederlandsjongleerfestival.nl met de volgende informatie:

turquoise

(1) De kleur van het huis waar de persoon uit Noorwegen woont.

zeegroen

(2) Het favoriete object in het huis van de Amerikaan.

groen

(3) Het huis- / lievelingsdier van de Duitser.

mango & appel sap

Tussen het donker kaki gekleurde huis en de persoon die met jongleerballen en een kartonnen doos optreed zitten twee huizen.

Indian chai

De Nederlander woont in huis vier.

warme chocolademelk

Tussen de capibara en Patrik de boom zitten twee huizen.

kombucha

In het blauwe huis woont een persoon die kombucha drinkt.

koriander-komijn-venkel thee

De persoon die warme chocolademelk drinkt woont drie huizen naar rechts vanaf degene die een act heeft met acrodans en een loopbal.

pepermuntthee

Er zitten twee huizen tussen het donker kaki gekleurde huis en de Duitse persoon.

speciale koffie

In huis vijf wordt met Norwik ballen gejongleerd.

nationaliteit

De persoon die een act doet met acrodans en loopbal woont direct naast het turquoise huis.
Verenigde Staten

De persoon die handstanden doet woont links van het zeegroen gekleurde huis.

Zweden

Er zit één huis tussen het gele huis en het huis met een fornuis.

Noorwegen

De persoon uit het Verenigd Koninkrijk woont drie huizen rechts van de persoon die speciale koffie drinkt.

Duitsland

De persoon die Norwik ballen jongleert woont rechts van het huis met de 8 jaar oude bamboe plant.

Nederland

De Zweed woont rechts van de lemur.

België

Patrik de boom woont in huis één.

Verenigd Koninkrijk

Er zit één huis tussen de platenspeler en de persoon met een act genaamd "Kijk me aan wanneer ik tegen je praat".

huisdier

Er zitten twee huizen tussen het oker gekleurde huis en Pistache de brontosaurus.
rubber eend

Er zit één huis tussen het fornuis en de gitaar.

schildpad

De persoon uit het Verenigd Koninkrijk drinkt pepermuntthee.

capibara

De kat woont in huis één.

flubberige kat (zit vast in het plafond)

In huis zes hangt een schilderij aan de muur.

lemur

De persoon die koriander-komijn-venkel thee drinkt woont direct naast het donker kaki gekleurde huis.

kat

De Belg woont direct naast de persoon met roze regenlaarzen.

Pistache de brontosaurus

In het huis direct links van de persoon die warme chocolademelk drinkt zit een flubberige kat vast in het plafond.

favoriete object

Het huis met het fornuis zit direct naast die met de platenspeler.
fornuis

De persoon die mango & appel thee drinkt woont twee huizen links van de persoon die speciale koffie drinkt.

gitaar

Er zit één huis tussen de Amerikaan en de gitaarspeler.

8 jaar oude bamboe plant

De schildpad woont direct rechts van het zeegroene huis.

dubbele bas

De Duitse persoon heeft een badeend.

platenspeler

De persoon in huis zes drinkt geen pepermuntthee.

schilderij

De Nederlander woont twee huizen links van de persoon die kegels jongleert.

Patrik de boom
"Kijk me aan wanneer ik tegen je praat."
Jongleerballen en een kartonnen doos
act

roze regenlaarzen
acrodance en loopbal
handstanden
Norwik ballen
kegels

