
Puzzelcode:
vUxZclXzYr

Deze puzzel is onderdeel van het puzzelspel Pandora van I.C.T.S.V. Inter-Actief dat plaats-
vindt van 7 t/m 11 mei. Gelieve deze puzzel te laten hangen; de puzzels worden binnen een
dag weer opgehaald.

Dankzij zijn opleiding aan de Universiteit Twente heeft Charlie goed kunnen presteren in de academische wereld. Vandaag krijgt hij voor zijn verdiensten
aan de maatschappij een lintje en moet daarvoor terug naar de campus. De uitreiking zal plaatsvinden in het sportcentrum omdat alleen daar genoeg ruimte
is voor alle mensen die op de uitreiking afkomen.
De uitreiking zal vanmiddag pas plaatsvinden en nu zit Charlie te dromen terwijl hij uit het raam naar het kerktorentje buiten kijkt. Er vliegt een vlinder
voor het raam en die slaat nog eenmaal met zijn vleugels voor hij op het kozijn landt. Door de vlinder denkt Charlie terug aan de mooie vakantie afgelopen
zomer. Twee weken in een blokhut naast de mooiste meanderende rivier die hij ooit gezien heeft. In de vakantie kun je tenminste de hele dag met een
waaier in de tuin zitten. Eigenlijk is een blokhut een understatement, het was een heus chalet. En de restaurants, nergens krijg je zo’n lekker carr van lam
als daar. En de bediening, die was ook vrij hoffelijk.
Charlie pakt zijn sleutel van tafel en haalt zijn auto uit de garage. Hij gaat naar het zwembad in de buurt om een paar baantjes te trekken. Normaal zou
hij vandaag ook nog naar het tennispark gegaan zijn, maar dat gaat niet door vanwege de uitreiking.
Als Charlie klaar is met baantjes trekken kleed hij zich weer aan en droogt zijn haar bij de spiegels. Als hij in de spiegel kijkt denkt hij aan zijn vader,
wat zou die trots geweest zijn als die hem nu kon zien! Hij zou vandaag 89 zijn geweest. Helaas is alles wat Charlie nu nog aan zijn vader herinnerd het
schilderij van Mondriaan, maar die staat in de schuur.
Bij het verlaten van het zwembad komt Charlie bij de bushalte tegenover de hoofdingang een oude vriend tegen die hem begroet met een box. De vriend
verteld dat hij gisteren eten heeft besteld en toen de lekkerste kippenvleugeltjes ooit heeft gegeten. Dit doet Charlie niet zo veel want hij houdt zelf meer
van sardientjes uit blik. De logica van zijn smaakvoorkeur begrijpt Charlie zelf ook niet goed.
Onderweg naar huis rijdt Charlie een andere route dan normaal en komt in een corridor met een citadel aan een kant en een paviljoen aan de andere kant.
Het is zo’n vreemde gewaarwording dat hij zijn auto parkeert op de dichtstbijzijnde parkeerplaats om een foto te maken. Toevallig vindt hij als hij zijn auto
uitstapt een oud-Hollandse zilverling! Wat een ritje naar het zwembad al niet kan bewerkstelligen...
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Soms gaat het om de bestelling
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