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Congrats! You found the love of your life 
 on the beach
 on top of the Mount Everest 
 in the toilet building of the camping
 somewhere else, namely....

and now you are in for some romance?
Okay, let me guess. You proposed to:
 have dinner in an expensive restaurant
 make a campfire
 go swimming in a moonlit lake

See? That was a very sensible, but not a very original idea. 
Your loved one likes to think that (s)he’s special, so (s)he 
came up with this Holiday-Do-Book. Be nice and tell him/
her that it is a wonderful idea and that only an exceptional 
indvidual like him/her could come up with such a fan-tas-tic 
idea. We told him/her to drag you in his/her tent. Stay calm, 
things won’t get out of hand. (S)he’ll only ask you to help 
her solving this puzzle. 

‘Yeah right. But this book is in Dutch’, I hear you say. 
Ofcourse it is. But you know: we, HolidayDoBookmakers, 
are sooo tolerant. Especially for you we made this billingual 
puzzle. Instead of boring descriptions we used funny, 
amateuristic drawings to define the words that you have to 
fill in. You look at the English part, your loved one will stick 
to Dutch. You’ll discover that the Dutch and the English 
share a lot of ‘false friends’: words that seem the same, but 
have different meanings. Let that be a warning. And oh, to 
avoid your first row: ofcourse you let him/her win. (S)he’ll 
then demand a massage, which you cheerfully cater for. 
Romantic, hm?

Gefeliciteerd, je hebt net de liefde van je leven gevonden
 op het strand
 op het topje van de Mount Everest
 in het wc-gebouw van de camping
 ergens anders, namelijk...

en je bent in voor een stukje romantiek?
Okee, laat me raden. Hij/zij stelde voor om:
 uit eten te gaan in een duur restaurant
 een kampvuur te maken
 te gaan zwemmen in de maneschijn

Ja, jammer, niet erg origineel. Jij bent toch niet zomaar 
de eerste de beste? Jij verdient toch beter? Ga niet zitten 
pruilen, maar doe eens gek! Verras je vakantieliefde en 
zoek je heil bij deze VakantieLiefdePuzzel in dit onvolprezen 
VakantieDoeBoek! 

Het gaat zo: doe een regendans en wacht af. Zodra de 
eerste regendruppels beginnen te vallen, kruip je met je 
vakantieliefde in je tentje en beginnen jullie samen deze 
puzzel op te lossen. Kant-en-klare romantiek!

‘Ja maar! Mijn vakantieliefde kan helemaal geen 
Nederlands!’, hoor ik je al roepen. Ja hallo, daar hebben 
we natuurlijk rekening mee gehouden. Speciaal voor jou 
en je vakantieliefde hebben we deze tweetalige puzzel 
gemaakt. De tekeningen geven weer wat het woord moet 
zijn. Jij kijkt naar het Nederlandse deel, je wederhelft naar 
het Engelstalige deel. Je zult zien dat het Engels en het 
Nederlands een hoop ‘valse vrienden’ delen: woorden die 
er het zelfde uitzien, maar iets anders betekenen. 
Wie de meeste woorden vindt, krijgt een massage. 

Vakantieliefdepuzzel

Holiday Love Puzzle
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