
     Kerstwandeling – puzzel  2018 
 

En oplossing in rood ! (met toelichting) 

 
 

Hoofdprijs: 1 luchtballonvaart ter waarde van € 140,-- (zondagavond 30 juni 2019 vanuit Bakkeveen). 
Er zijn enkele troostprijzen. Deelname aan de puzzel is gratis (mits er volwassenen meelopen). 
 

De vragen op dit formulier hebben betrekking op de omgeving van de 5 km route, maar alleen dat deel 
waar deze route samenvalt met de 7, 10 en 15 km routes en de start, “koek en zopie” en finish locaties. 
In de routebeschrijving staat een verwijzing naar de vraag met een [*nr*].  
 

Elk van de 19 vragen kent 3 mogelijke antwoorden. Omcirkel de letter voor het beste antwoord; dit is 

dan het goede antwoord. Uit deze letters vorm je 4 woorden in de juiste volgorde.  
• Winnaar is degene die de 4 woorden juist heeft ingevuld en vervolgens de meeste antwoorden goed 

heeft.  
• Heeft niemand de 4 woorden juist ingevuld dan telt alleen het aantal goede vragen.  
De winnaar ontvangt de luchtballonvaart (desnoods loting bij gelijke stand). Daarna volgen de 
troostprijzen. 
 
Om de juiste woorden te maken moet je elke letter 1x gebruiken en de volgorde van de letters natuurlijk 

wijzigen.  
 

1   Hoeveel activiteiten heeft Outdoor Bakkeveen blijkbaar in haar aanbod ? 

     Q    minder dan 8 K    8 B    meer dan 8 

Op het hek hangt een poster van Outdoor Bakkeveen. Er staat “een 
greep uit onze activiteiten. Kijk voor het complete aanbod op onze 
site”.  

Die greep bestaat uit de 8 plaatjes daaronder. Daarom zijn er meer 
dan 8 activiteiten in het aanbod, omdat dit maar een greep is.  

2  Hoeveel reclameschermen/-borden hangen er op hoogte naast elkaar op het 
voetbalveld rechts van je? 

     W    7 M    8 R    13 

Op de foto zie je de reclamedoeken/-borden. 7 ervan zijn goed 
zichtbaar, maar aan het eind hangt nog een donker gekleurd 
scherm. Dit valt niet zo goed op, maar is toch zichtbaar. 



3   Wat is actief nabij deze kruising? 

     K    Buurtpreventie T    brandkraan M    DepoDog 

Het bordje op de foto hing aan de lantaarnpaal op de kruising. 

4   Aan de rand van speeltuin “Lytse Buorren” staat een boom met veel kleine 
vogelnestkastjes. Hoeveel van deze gekleurde nestkastjes zijn dat? 
     M    10 T    12 E    14 

Het zijn er in totaal 14 rondom de boom.   

5  Welk beroep wordt uitgeoefend op de gevel van nr 12? 

     E    Hoefsmid X    Beeldhouwer T    Timmerman 

Dit is duidelijk de hoefsmid. Eén van beide achterbenen van het 

paard rust in de arm van de man met de hamer. 



6   Wat is de naam van bungalow 22 ? 

     T    11 C   Is er niet E    Bosmier 

Kon niet missen: Bosmier.   
En als je het huisje toch had gemist: op de 
plattegrond nabij de T-splitsing stond het 
huisnummer met naam ook aangegeven. De 
plattegrond staat ongeveer tegenover de mini 
Bied van vraag 7. 

7   Vul aan: Leen  Ruil …. 

     E    Geef L    Piep     N    Lees     

Vlak voor de T-splitsing hing dit kastje aan een boom (linkerzijde van 
het pad). 

Aan de onderzijde staat:  Leen   Ruil   Geef  

8    Hoeveel uilen kijken je blijkbaar in de rug ? 

     B    0 P    1 Z    3  

De grote uil zag je vanaf de achterkant 

als je aan kwam lopen. Onderin de 
boom waren nog 2 kleine uiltjes in het 
hout uitgesneden (zie ook foto-inzet). 
Dat maakt in totaal 3. 
De 2 kleine uiltjes zag je alleen maar 
als je even achterom keek. Alle 3 de 
uilen keken je normaal gesproken in de 

rug. 



9    Op tafel in de 1e trekkershut staan (verschillende soorten) bekers op tafel. Hoeveel? 

      K    0 R    5 Z    14 

De foto is door het raam gemaakt van de dichtstbij 
zijnde trekkershut gemaakt. Er staan 5 bekers van elke 
soort. Dat is in totaal 15. Dan is 14 het beste antwoord 
en daarmee het goede antwoord. 
Sorry van 2x “op tafel” in de vraag, foutje. 

10  Welke tenten zijn blijkbaar nieuw op De Wâldsang ?   

      T    Safaritent O    Bungalowtent T    Slotplaatstent 

Bijgaand plaatje komt uit de brochure van De Wâldsang. De brochures 
lagen in de “koek en zopie” tent. 

11   Naar welk land gaan de World Servants in 2019 ? 

       K    Kenia L    Bolivia R   Zambia 

Het juiste antwoord was Zambia. Daar was informatie van aanwezig in de tent en anders had je 
even kunnen vragen. 

12    Wat is de diameter van de ronde kolom van de Burmaniazuil ?  

        O    40 cm I    60 cm H    127 cm 

De omtrek van de kolom, juist boven de ringen, is 127 cm. De diameter is 
dan ruim 40 cm.  

13      Je passeert het bruggetje over de vaart. Eerder in de route passeerde je ook een 

bruggetje over dezelfde vaart. De afstand tussen waterspiegel en bovenkant 
brugdek is …… dan bij de eerder gepasseerde brug. Op de …… moet staan  

         N    kleiner F    (vrijwel) gelijk I    groter 

De afstand tussen water de loopplank van bruggetje is bij eerste bruggetje ongeveer 195 cm en bij 
onderhavig bruggetje 230 cm. Daarom “groter”.  
Je had het goede antwoord ook anders kunnen beredeneren, zonder te meten. In centrum 
Bakkeveen is een sluis/stuw. Het water aan de kant waar je nu staat is lager dan aan de andere 

zijde van Bakkeveen, omdat de hoogte afloopt naar het Koningsdiep (richting Siegerswoude). De 
bruggetjes liggen ongeveer even hoog en daarom is de afstand tot het water bij het bruggetje waar 
je nu staat groter.  



14   Hoeveel treden heeft de uitkijktoren op het parkeerterrein? 

         K    45 L    85 S   105 

De betonnen trap heeft 9 treden en 6 stalen trappen van elk 16 treden. Als je de betonnen trap niet 
meetelt kom je op 96 uit en dan is 105 het antwoord wat het meest in de buurt komt. Dus in alle 
gevallen S.  

15    Wanneer is volgens de flyer volgend jaar het Slotplaats Festival? 

         X    16 augustus I    17 augustus N    6 oktober 

Op de kaartjes van vlooienmarkt stonden achterop 
de data van andere grote evenementen in 
Bakkeveen.  

16     Wat is het Goede Doel van de 3 Provinciën Wandeltocht in 2019 ? 

      N   Hulphond Nederland G    Vier het Leven R    Het Rode Kruis 

Op de flyer van de 3 provinciën Wandeltocht 

stond het goede doel op de voorzijde 
vermeld. 

17    Hoeveel kilometer kun je volgens de flyer maximaal fietsen voor € 6,-- bij de 3 
provinciën fiets-3-daagse ? 

     D    0 E     60 T    180 

Op de flyer staat dat de langste route per 
dag 60 km is. Het is een 3-daagse. Dus kun 
je volgens de flyer 3 x 60 = 180 km fietsen. 
 
En kan dat voor € 6,--?.  Ja, onderaan staat 
dat als je je voorinschrijft via de website, je  
€ 6,-- betaalt. 



 

Gevonden letters: 

 
 

 

Als je de laatste G (nr 19) helemaal vooraan neerzet, dan zou de oplossing niet erg moeilijk 

hoeven zijn. Dan zijn de eerste 4 letters de eerste 4 letters van de woorden. De 2e set van 4 
letter (allemaal E’s) de 2e letter van elk woord. Etc. 

 

 

 

 

18  Hoe oud is het zwembad in zomer 2019? 

     U    49 jaar W    50 jaar D    51 jaar 

In de folder van Dúndelle staat dat het zwembad dit jaar 50 jaar bestaat. Dus 50 jaar oud. Volgend 
jaar is dat 51 jaar. We hebben “in de zomer” in de vraagstelling toegevoegd, omdat het zwembad 
in mei 1968 is geopend. Sommigen zouden dan kunnen redeneren dat in begin 2019 het zwembad 
nog 50 jaar oud is. 

19  Buiten links is de fietsenstalling met houten balkjes. Met hoeveel schroeven in totaal 
zijn de balkjes bevestigd? 

     S    14 R    56  G    168 

Deze vraag hadden we als eerste willen stellen bij vertrek. Maar bij nader inzien zou dat wel wat 
oponthoud kunnen geven. Daarom aan het einde nog weer even naar buiten en wel aan de 
linkerzijde van het gebouw. Er zijn 12 balkjes waar je de fietsen tegen kunt plaatsen. Elke balkje is 
met 3 palen bevestigd. En de bevestiging van elke paal is met 4 schroeven (kijk maar aan de 
onderzijde). Dus 12 x 3 x 4 =144.   
168 komt het dichtst in de buurt en is daarmee het goede antwoord. (Eerlijkheidshalve: we dachten 

dat er 14 balkjes waren en dan was de som 14 x 3 x 4 = 168 😊 )  

B M K E E E E Z Z T R O I S N G T D G 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

G E Z O N D  B E Z I G  M E T  K E R S T 


