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DE tRuc MEt jE NAAM
Plooi een smalle strook papier in twee. Schrijf aan de kant 
van de vouwlijn je naam in doorlopend schrift. Als je naam 
begint met een letter als F, G, J, P, Q of Y, of een van die let-
ters staat ergens in het midden, dan moet je ze als drukletter 
schrijven. 
Knip nu rond de letters het wit van het papier weg. Plooi de 
strook papier weer open en draai ze om zodat je naam ver-
dwijnt. Je zal een grappige figuur zien verschijnen. 
Zazie werd bijvoorbeeld een zeer zeldzame soort kangoeroe!
Je kan ook nog voor ogen zorgen, of allerlei andere ‘versie-
ringen’ verzinnen...

...EN DIE vINDt 
NOG MEER!

Waar houdt in deze tekening 
de dalmatiër zich schuil?

Heb je de doe-pagina’s van deze zomer gemist? Je vindt ze 
terug op www.brusselnieuws.be/zazie. Zou je ook graag de 
verzamelkaft ontvangen om alle zeven doe-pagina’s te bewa-
ren? Stuur een mailtje naar zazie@bdw.be en zet er je naam 
en adres in. We zorgen ervoor!

DE tRuc MEt DE stER
Neem een redelijk stevig en gekleurd stuk papier. 
Knip op de zwarte lijnen. Vouw een van de twee losse 
‘armen’ naast de driehoek nu 360° om. Zie je de ster 
verschijnen?
Vraag eens aan je vriend(in) of hij/zij kan achterha-
len hoe je dit voor elkaar kreeg...
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WIE ZOEkt... 
Zie je iets bijzonders aan deze poes? Geen wonder 
dat ze zo dol is op muizen...
En hoeveel dieren spelen verstoppertje in dit bos? 
Ze zijn met negen. Kan jij ze terugvinden en een 
kleur geven? 
De oplossing vind je volgende week op de website 
www.brusselnieuws.be

WIE ZOEkt...    ...DIE vINDt!

Waar zit de ster verstopt in de tekening 
hiernaast? Zoek aandachtig, het vraagt een 
beetje inspanning... Als je ze vindt, markeer 
dan met stift of kleurpotlood haar omtrek, 
of kleur ze in. De oplossing  staat volgende 
week op de website www.brusselnieuws.be

De twee figuren bovenaan zijn erop uit om 
je ogen een beetje voor de gek te houden. 
Wat zie je? En wat ziet jouw vriendje?

Dit is de laatste doe-pagina van deze zo-
mer. omdat het nieuwe schooljaar al staat te 
lonken, kan je met deze opdrachten alvast je her-
senen een beetje trainen. Want dit keer geloof je 
je ogen niet... letterlijk. Kijk maar naar een paar 
tekeningen op deze pagina. Enkele daarvan zijn 

staaltjes van ‘optische illusie’: dat is een 
spelletje van de werkelijkheid met onze her-

senen. onze hersenen denken iets te zien wat er 
in het echt niet is. En soms moeten ze naar iets op 
zoek wat je op het eerste gezicht helemaal niet 
ziet. Kan je nog volgen? Proberen maar!
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