
Oplossing Kruiswoordpuzzel 

Theaterlezen Beroepen 
 

Achter het beroep vind je de bladzijde uit het boek Het geheim van de smid, waar je het verhaal 

over dit beroep kunt lezen. 

 

1. Logopedist: Helpt bijvoorbeeld bij het spreken of bij taal en lezen (blz. 52) 

2. Kapper: Zorgt dat je haar goed zit! (blz. 61) 

3. Ober: Werkt in de horeca (blz. 94) 

4. (verticaal) Softwareprogrammeur: Gebruikt een badeendje om mee te praten als er geen collega 

in de buurt is (blz. 74) 

4. (horizontaal) Sportjournalist: Weet veel van sport en mag sporters interviewen (blz. 38) 

5. Slager: Wie dit beroep vroeger had, was ook vaak rietdekker (blz. 64) 

5. Stratenmaker: Moet schoenen met stalen neuzen dragen (blz. 30) 

6. Apothekersassistent: Weet alles van medicijnen (blz. 28) 

7. Schaapherder: Zorgt voor een hele kudde (blz. 23) 

8. Juwelier: Verkoopt sieraden (blz. 96) 

9. Opticien: Meet ogen en verkoopt brillen (blz. 101) 

10. Agent: Zorgt voor onze veiligheid (blz. 44) 

11. Theatertechnicus: Zorgt voor beeld en geluid bij een 

avondje uit (blz. 112) 

12. Uitvaartverzorger: Organiseert een begrafenis of 

crematie (blz. 67) 

13. Bibliotheekmedewerker: Weet alles van boeken en 

helpt je het goede boek te kiezen (blz. 36) 

14. Banketbakker: Bakt de lekkerste taarten (blz. 12) 

15. Kinderpsycholoog: Een praatdokter die helpt om je 

problemen op te lossen (blz. 78) 

16. Imker: Draagt een speciale kap om niet gestoken te 

worden (blz. 50) 

17. Dokter: Werkte vroeger alleen, maar nu vaak in een 

groepspraktijk (blz. 110) 
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18. Schoenverkoper: Helpt je nieuwe schoenen uit te kiezen (blz. 16) 

19. Kaasboer: Verkoopt niet alleen ...., maar ook vaak noten en eieren (blz. 117) 

20. Asieladvocaat: Is 'meester', maar staat niet voor de klas (blz. 56) 

21. Orderpicker: Raapt en verzamelt producten (blz. 74) 

22. Vlogger: Als je veel views hebt, word je rijk (blz. 18) 

23. Leerkracht: Staat voor de klas (blz. 121) 

24. Vuilnisman: Voert ons afval af, zodat het niet gaat stinken (blz. 87) 

25. Bladblazer: Maakt de weg en fietspaden in de herfst schoon (blz. 83) 

26. (horizontaal) Helikopterpiloot: Bestuurt een soort vliegtuig met een propeller (blz. 105) 

26. (verticaal) Hoepmaker: Maakt hoepels om de duigen bij elkaar te houden (blz. 88) 

27. Jongleur: Is heel behendig in gooien én opvangen (blz. 121) 

28. Goochelaar: Laat zien dat het onmogelijke mogelijk is (blz. 72) 

29. Goudsmid: Ontwerpt en repareert sieraden (blz. 96) 

30. Muzikant: Slechts een enkeling wordt van de muziek héél rijk (blz. 30) 
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