
Kerstwandeling 2019  Bakkeveen 
Deel 1 

Lees dit eerst: 
➢ Ieder loopt de tocht op eigen risico: kijk goed uit 

waar je loopt, soms zijn er stammetjes, waterplassen, een 

bladerdek en andere obstakels in de paden of het is glad ! 
 

➢ Routebeschrijving: 

o Beschrijving op dit papier (1e deel) èn op het papier dat je bij de “koek en 
zopie” mee moet nemen (2e deel).  

o De routes zijn ook met rode pijlen en soms als extra rood/witte lintjes 

aangegeven. Het eerste stukje is zonder pijlen, daarom eerst de beschrijving 
goed lezen.  

o Splitsing van de routes (verschillende afstanden) is ook ter plekke aangegeven.  

o Geen pijl (of rood/wit lint) betekent RechtDoor of pad blijven volgen. 
 

➢ Deze routebeschrijving gaat t/m de “koek & zopie” (voor de 15 km afstand tot aan 

de 2e passage). Daar krijg je de 2e helft. 
 

➢ Een [*nr*] in de beschrijving betekent dat op het puzzelformulier een vraag met 
dat nummer staat. Hoofdprijs luchtballonvaart en een aantal troostprijzen.  
 

➢ Verdwaald of andere problemen:  

06- 51 17 58 83   of   06– 23 12 52 55  of   06- 23 41 87 63 

  

➢ Kijk op www.bakkeveen.nl/kerstroute voor de digitale versie van de routes. 

 
Gebruikte afkortingen in de beschrijving: 

LA = linksaf;    LZ=linkerzijde;    RA = rechtsaf;     RZ=rechterzijde 

RD = rechtdoor;    KP = Knooppuntnummer (wandel) ;  

KP-pijl=richtingspijltje op paal die hoort bij knooppuntenroute. 
Kruising = punt waar je 4 kanten op kunt. T-splitsing = punt waar je 3 kanten 

op kunt. 

 

 

 

Alle afstanden 
Let op pijlen beginnen pas bij de eerste T-splitsing van de routes. Dus eerst even lezen !! 
 

Verlaat de tent via de zijkant en loop naar voetbalveld. Door hek het terrein op. Loop 

voor gebouw langs (gebouw aan LZ en voetbalveld aan RZ) en RD naar openstaand 
hek [*1*]. Door hek en dan T-splitsing. 5 en 7 km gaan LA en 10 en 15 km RA. 

 

 
5 en 7 km 

Je gaat op de splitsing LA. Volg gravelpad, later klinkers en langs en over terras 

van de horeca gebouwen. Ga steeds ongeveer RD naar bos. Loop bos in via 

terras en langs lichtblauwe container. Ga in bos RD over verhard pad. Op 
splitsing rechts aanhouden.  

Na paaltje met blauw plaatje, in de bocht naar rechts 1e bladerpad LA. Dit 

wordt later zandpad (de 10 en 15 km komen van rechts). Volg pad (2x KP-pijl; 
deze volgen) RD tot verhard pad en afrastering. Hier RA [*2*].  

Op T-splitsing LA. Door hekje (duwen) en pad (rood/groen) volgen.  
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10 en 15 km 
Je gaat op splitsing RA. Volg gravelpad tot einde op klinkerstraat. Ga LA tot 

einde klinkerstraat (“Alde Drintsewei”). Hier LA.  

Dan na 60m RA (dat is bij lantaarnpaal) bospad in. Volg bospad tot heuveltje 
(daar waar weiland aan je rechterzijde stopt).  

LA en volg smal pad over de heuvels; aan einde LA en daarna op T-splitsing RA, 

naar beneden tot op breed pad. Hier RA. 

Loop door tot paaltje KP66. RD smal zandpad volgen. Direct na kruising met 
verhard pad LA. Volg dit pad tussen bosje door tot bijna de zandvlakte. Ga daar 

RA (5 en 7 km komt hier van links). 2x de KP-pijl volgen RD tot op verhard pad. 

Hier RA [*2*] en op T-splitsing RA (dus niet door hekje). 
 

1e zandpad links aanhouden (verharde pad verlaten). Pad steeds vervolgen en 

steeds links aanhouden tot op straat. 
Op straat LA en bij kampeerboerderij Harmsdobbe LA: het erf op. Loop RD naar 

achteren naar het bos via verharde pad. Door hekje (duwen) en bos in. Eerste 

pad RA (5 en 7 km komen uit tegenovergestelde richting).  

 
  

Alle afstanden 

Volg dit zandpad. Dit is de rood/groene route. [*3*] [*4*] [*5*] 
Bij KP16 ga je RD richting nummer 44   

Bij KP44 ga je RD richting 87. [*6*] Helaas een stukje moeilijk begaanbaar 

pad.  

Door hekje (trekken) en via klein parkeerterrein [*7*] naar de straat. 
Op straat LA. 

Neem 1e pad (met dwarspaal en bordjes met o.a. tekst “Friese Wouden 

Mandeveld”) LA.  
Eerste zandpad RA (dus niet over veerooster). Volg dit pad tot de koek- en 

zopie tent.  

 
 

15 km doet eerst nog een rondje ! 
Na bezoek aan de koek- & zopietent ga je naar de straat. Hier RA (dus weer 

stukje terug). Ga naar fietspad met bordje “fietspad” aan je LZ. Volg dit 
gravelpad helemaal tot straat (ruim 1 km).  

Op straat LA. Volg de straat een kleine kilometer. Je passeert aan je LZ eerst de 

gebouwen van melkveebedrijf Kok en daarna loonbedrijf Gebr. Kok. Vervolgens 

boerderij Isidorus Hoeve en woning met schuur 16A. Direct hierna LA: langs 
boswal. Volg dit pad langs boswal tot op zandweg (grenspaal Friesland/Drenthe 

en KP59). LA en helemaal doorlopen tot straat (dus ook bij KP53 RD). Op straat 

LA en volgen tot koek- en zopie tent aan je RZ.  
 

Er is ruimte om even uit te rusten en wat te eten of te drinken. Er staan 5 

Dixies en er is een plaskruis. 
Je krijgt hier het vervolg van de routes. 

 

In de tent vraag je het vervolg van de routebeschrijving en kun je vraag [*8*] van 

de puzzel beantwoorden.   
 

 

De vervolgroutes voor alle afstanden staan allemaal op 1 en hetzelfde papier. 
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Kerstwandeling 2019  Bakkeveen 
Deel 2 van de routebeschrijving 

 

Lees dit eerst: 
➢ Ieder loopt de tocht op eigen risico: kijk goed uit waar je 

loopt, soms zijn er stammetjes, waterplassen, een bladerdek en 

andere obstakels in de paden of het is glad ! 
 

➢ Routebeschrijving: 

o Deze beschrijving (de3el 2) heb je bij de “koek en zopie” meegenomen.  

o De routes zijn ook met rode pijlen en soms als extra rood/witte lintjes 
aangegeven. Het eerste stukje is zonder pijlen, daarom eerst de beschrijving 

goed lezen.  

o Splitsing van de routes (verschillende afstanden) is ook ter plekke aangegeven.  

o Geen pijl (of rood/wit lint) betekent RechtDoor of pad blijven volgen. 
 

➢ Een [*nr*] in de beschrijving betekent dat op het puzzelformulier een vraag met 
dat nummer staat. Hoofdprijs luchtballonvaart en een aantal troostprijzen.  
 

➢ Verdwaald of andere problemen:  

06- 51 17 58 83   of   06– 23 12 52 55  of   06- 23 41 87 63 
  

➢ Kijk op www.bakkeveen.nl/kerstroute voor de digitale versie van de routes 

 
Gebruikte afkortingen in de beschrijving: 

LA = linksaf;    LZ=linkerzijde;    RA = rechtsaf;     RZ=rechterzijde 

RD = rechtdoor;    KP = Knooppuntnummer (wandel) ;  

KP-pijl=richtingspijltje op paal die hoort bij knooppuntenroute. 
Kruising = punt waar je 4 kanten op kunt. T-splitsing = punt waar je 3 kanten 

op kunt. 

 
 

Vervolg routebeschrijving 

 
5 km 

Ga naar de straat en dan RA. Dus weer terug! Neem 2e pad RA. Dat heb je 

ook al eerder gedaan. Toen kwam je van de andere kant aanlopen. Nu ga je op 

dat pad RD over het veerooster. Volg graspad tot hekje (duwen). Daarna RD 
tot einde op zandweg. Hier LA; de andere afstanden komen van rechts. 

 

7, 10, 15 km 
Ga op straat LA. Na kleine 50m RA bospad in (met beklimming heuvel). Dit pad 

volgen tot kruising met wat modderige zandweg. Daar staat ook KP53. 

 

7 km 
Hier LA. Op straat RA. Zodra links bossages beginnen, LA door slootje en brede 

graspad volgen (helaas 1 waterplas onderweg). Aan einde (bij hekje) LA. Dus 

niet door hekje. Dit pad met 2 bochten volgen tot breed hek over het pad. Door 
kleine hekje (duwen). 

 

10, 15 km 
Zandweg oversteken en bospad vervolgen tot op straat. Straat oversteken en 

dan meteen RA. Smalle kronkelende zandpad tussen bomen door volgen. Tot bij 

groot info-paneel en KP54 en KP51. 
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10 km 

Scherp LA smalle pad langs afrastering volgen (dus niet “gewoon” LA). Door 
hekje (duwen) en pad vervolgen. Dit is de historische “holle weg”. Onderweg 

helaas 1 waterplas; hier kun je omheen lopen. Pad neemt onderweg scherpe 

bocht naar recht. Bij KP52  RD. 
 

15 km 

Ga naar de straat en dan LA. Op de T-splitsing LA en straat vervolgen tot T-

splitsing (bij bordje Fietsknooppunt 50). Hier LA richting “Bakkeveen”.  
Neem ingang “Nieuw Allardsoog”, dus LA. Volg het asfaltweggetje, wordt later 

gravel en smaller tot helemaal einde bij hek. Ga via smalle doorgang RD. Bij 

KP56 RD richting KP52. Onderweg door hekje (duwen). 
Bij KP52 RA (de 10 km komt van links). 

 

10, 15 km 
Volg het kronkelige pad door en over de “holle weg” tot einde op T-splitsing 

(KP58). Hier LA; kronkelpad gaat bos in. Door hekje (trekken) en dan RA. De 7 

km komt hier van links. Door hekje naast het brede hek (duwen) en RD. Later 

komt 5 km van links.  
 

Alle afstanden 

Eerste zandweg RA. [*9*] Deze zandweg volgen, door de S-bocht. Door hekje 
(trekken). Op T-splitsing LA. KP43. [*10*] 

Volg zandpad tot aan hekje aan LZ. Ga hier doorheen (dus LA, hekje duwen). 

Daarna 1e zandpad RA (rode route). Dit pad alsmaar volgen. Over de 

trapheuvel. [*11*]. Daarna door hekje (trekken). Vervolgens LA en pad volgen 
tot op verhard pad.  

Volg verhard pad RD tot uitgang bos (parkeerterrein). [*12*] [*13*] [*14*] 

Loop naar de tent waar je ook bent gestart. 
 

Los op de finishlocatie de laatste 5 vragen op [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] 

[*19*], zet de letters in de goede volgorde en lever de puzzel in. 
 

 

Bij terugkomst word je dringend verzocht je af te melden, de medaille 
te halen en de kom warme snert te nuttigen. Doe je dit niet, dan moeten 
we tegen de avond nog een zoektocht organiseren en dat kan niet de 
bedoeling zijn. 
 
Dit was alweer de 44e kerstwandeling in Bakkeveen. Volgend jaar 2e 
kerstdag is er natuurlijk weer een kerstwandeling met nieuwe routes en 
een andere “koek & zopie”. Dan in westelijke richting. 
 

Hou je van wandelen:  

• Doe mee aan de 3 Provinciën Wandeltocht op zaterdag 9 mei (5, 10, 15 , 20, 25 
en 40 km) Kijk op www.3wandel.nl en schrijf je nu al in. 

• Doe mee aan de door ons georganiseerde Avond wandel-4-daagse (10 - 13 juni 2020)  5, 
10 en 15 km afstand. Kijk op www.bakkeveen.nl/wandel 

 
Stuur vanavond meteen je foto’s naar info@bakkeveen.nl en ze worden nog dezelfde 
avond gepubliceerd (met de naam van de fotograaf erbij!). 

 
Verslag en foto’s: www.bakkeveen.nl of www.kerstwandeling.org  
Organisatie: TIP – 3Provinciënland te Bakkeveen  
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     Kerstwandeling – puzzel  2019 
 

Hoofdprijs: 1 luchtballonvaart ter waarde van € 140,-- (zondagavond 28 
juni 2020 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. De laatste letter is al ingevuld. 
 

1   Rond het kunstgras voetbalveld zijn onder de reling van de hekken reclameborden geplaatst. 

Hoeveel zijn dat er ?  

     K    80 L    83 M    91 

 

2   Zodra je op verharde pad bent: hoeveel afrasteringpalen staan er tussen KP-pijl en de 
draadspanners (aan je LZ) ? 

     G    9 A    19 O    42 

 

3    Nadat het pad een stukje duidelijk omhoog loopt, staat rechts een heel eenvoudig bankje. 
Welk nummer steeksleutel past op de bouten van de zit-plank ?  

     E    13   B  15 W    17 

   

4    In de bocht naar links is aan de RZ een gladde draad gespannen. Aan hoeveel paaltjes is 
deze draad vastgemaakt? 

     G    5 H    7 J    8 

 

5  Als je het zandpad (nog steeds rood/groen paaltjes) verder vervolgt staat er in de 
binnenbocht tegen de heuvel aan je RZ weer een heel eenvoudig bankje. Hoe breed is de 
plank waarop je geacht wordt te zitten?  

     E    19 cm T    21,5 cm Y    24 cm 

 

6   Het paaltje van KP44. Wat is de som van alle cijfers die op het paaltje staan? 

     S    462 R    286     E    84    

 

7    Vlak voor de straat loop je over een klein parkeerterrein. Dat terrein is omheind door ronde 
balken die steunen op palen. Hoeveel van de horizontale balken steunen op 3 palen ? 

     E    19 Z    14     A    13     

 

8     Naar welk land gaan de World Servants in 2020 ? 

     X    Taungoo K    Zambia E    Myanmar 

 

9   Links staat een bordje dat aangeeft dat je een terrein niet mag betreden. Hoe vaak komt de 
letter S voor op het bordje?  

      K    1 N    2 R    4 

 

10  Op het paaltje van knooppuntnummer 43 staan getallen. Wat is de som van de getallen? 

      M    64 U    92 E    470 

Puzzel  voorzijde 



 

Gevonden letters: 

 
En in de juiste volgorde is dit mijn oplossing (1 letter per vakje):  

 
Onderstaande duidelijk invullen: de winnaar van de hoofdprijs wordt gebeld / gemaild. 

De troostprijzen worden opgestuurd of bezorgd. 

 

Naam:      Gelopen afstand: 

Adres:      Plaats:  

tel:       Email: 

11   Je passeert de trapheuvel. De trappen aan weerszijden bestaan uit een aantal treden. 
Hoeveel is het verschil in aantal treden tussen beide kanten?  

       K    0 R    1 L   29 

 

12     Het infobord van “It Mandefjild” bij de ingang van het bos staat onder een afdak. Uit 
hoeveel planken bestaat het dak (planken waarop de dakbedekking ligt).   

        P    10 W    12  V    14  

 

13  Op het bovenste platform van de uitkijktoren word je 2x gegroet. Door welke groet? 

       H    Oant Moarn S    Moi  F    Hoi  

 

14   Hoeveel goed zichtbare voetafdrukken zijn er altijd op de uitkijktoren ? 

         K    1 F    2 S   4 

 

15    Wanneer is volgens de flyer volgend jaar “Sprookjes in het bos” ?  

         M   27 juni I    8 september N    22 mei 

 

16     Hoeveel kost deelname aan de 3 Provinciën Wandeltocht blijkbaar als je je ter plekke nog 
inschrijft ? 

      N   € 4,-- G    € 5,-- O    € 6,-- 

 

17    Hoeveel kilometer kun je volgens de flyer maximaal fietsen voor € 7,50 bij de 3 provinciën 
fiets-3-daagse ? 

     D    0 E     60 T    180 

 

18  Wat is de nokhoogte van de tent gerekend vanaf bovenkant vloer in m ? 

     U    6,45 W    5,95 T    5,15 

 

19  Wat is de binnenoppervlakte van de grote tent waarin je je aanmeldt en afmeldt in m2 ? 

     S    248 R    284  E    375 

 

                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                      L 

Puzzel  achterzijde 



Kerstwandeling 2019  Bakkeveen 
 

 

            Voor Rolstoelers 5,7 km  
 

 

Lees dit eerst: 
➢ Ieder rolt/loopt de tocht op eigen risico: kijk goed uit op de openbare 

weg. Zorg dat je opvalt voor het autoverkeer! Alle paden zijn verhard. 
 

➢ Routebeschrijving: er zijn voor de rollers onderweg geen pijlen. Gebruik alleen 

onderstaande informatie of kijk op www.bakkeveen.nl/kerstroute voor de digitale versie 

van de route(s). Er is onderweg een rustpunt met invalidentoilet. 
 

➢ Verdwaald of andere problemen:  
06- 51 17 58 83   of   06- 23 41 87 63 

 

 

 
Routebeschrijving 

Verlaat de tent en ga terug naar de straat. Op straat rechtsaf. Straat volgen voor bijna 1 km (let 

op verkeer).  
Dan linksaf doodlopende straat in. Bij einde (bij Bosmanege) linksaf. Straat gaat over in 

fietspad. Volg helemaal tot einde bij vaart.  

Bij vaart linksaf via klinkerweg tot bijna in centrum voor de kruising. Dit is de stille zijde van de 

vaart. In het centrum kun je eventueel even naar het rustpunt gaan. 
 

Rustpunt 

Aan overzijde vaart is Cafetaria Plaza De Kolk (via bruggetje en zebrapad). Hier is 
invalidentoilet en koffie/thee en veel meer verkrijgbaar. Je kunt er binnen even rusten. 

Keer daarna weer terug naar de stille zijde van de vaart. 

 

Ga rechtdoor via de stoep, voor café De Brink en paar winkels langs. Bij kruising met 
asfaltstraat (Mjumsterwei) weer rechtdoor over zebrapad. Je houdt steeds de vaart aan je 

rechterzijde.  

 
Na de voormalige kerk met toren tussen de woningen 9 en 10 door het voetpad volgen (linksaf 

dus). Je gaat steeds maar rechtdoor, via kruisingen en gravelpad tot in het bos. Je passeert dan 

of enige afstand ook de tent waar je bent gestart en je komt langs/over terras van 2 
horecagebouwen aan je rechterzijde.  

 

In het bos het verharde pad volgen: het rolstoelpad. Op de eerste splitsing (je kijkt dan uit op 

de duinen) rechtsaf en dan steeds het verharde pad volgen tot einde (=1,5 km). Daarna naar de 
finish! Ook bij de finish is een invalidentoilet aanwezig.  

 
 
Verslag en foto’s: www.bakkeveen.nl of www.kerstwandeling.org  
Organisatie: TIP – 3Provinciënland te Bakkeveen  
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