
  

Meester Meesters Meesterlijke 2022 Beeldcryptopuzzel 

 

 

Terwijl de wind om het huis gierde en grote hagelstenen zijn elektrische auto beukten, keek Mr. Meester 

uit zijn raam met dubbelglas. Het werd al gekker en gekker... het weer. Hij moest denken aan de planeet 

Venus waar de enorme hitte, door terugkaatsing, ervoor zorgde dat het de heetste planeet van het 

zonnestelsel vormde.  

Het geklater drong nog harder tot zijn oren door en hij hoopte dat de duurzame energieleveraars op het 

dak er tegen bestand waren. Overal in de wereld zag hij de effecten... branden, sneeuw in het Midden 

Oosten, zware stormen... zelfs tijdens een duiksessie waarbij hij een flets en vaal koraalrif aantrof.  

Hij vroeg zich ook af hoe lang het tropische eiland waar hij woonde de kop boven water zou houden en 

hoe zijn kleinzoon met de veranderingen zou omgaan. Welke catastrofes stond de wereld nog te 

wachten? 

Hij besloot er op zijn eigen wijze aandacht aan te schenken. 

 

Het thema van de cryptopuzzel is: KLIMAATVERANDERING en alles wat daar op een of andere 

manier mee te maken heeft.  

Let u goed op kleuren, de tips in een afbeelding, de achtergrond... soms moet u misschien 

even googelen... naar een synoniem of een naam. Vooral goed kijken! 

Als u de juiste oplossingen weet te vinden, dan vormt de speciale verticale baan op het 

oplosblad een toepasselijke volzin. 

Succes! 

Meester Leo & Jan 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? 

Neem dan contact op via l.sybrandy@bovoaruba.com 

 

mailto:l.sybrandy@bovoaruba.com
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