
 

     Kerstwandeling – puzzel  2022 
 

Hoofdprijs: 1 luchtballonvaart ter waarde van ca € 150,-- (een 
zaterdagavond aan het begin van zomer 2023 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 18 vragen kent 3 mogelijke antwoorden. Omcirkel de letter voor het beste antwoord (=het 

dichtstbijzijnde 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 mensen zwemmen klaarblijkelijk op de spandoeken van Optisport? 

     T    1 K   4 F    8 

 

2   Hoeveel lichtmasten staan er rond de voetbalvelden? 

     S    8 N    14 E   20 

 

3    Hoeveel appartementen zijn er blijkbaar in het gebouw aan je linkerzijde gevestigd. 

     E    1 M  5 A    6 

   

4    Wat is het huisnummer van “Gewoon De Brink”? 

     K    5 Q   6 X    3 

 

5  Aan de bomen langs de laan op het deel waar je loopt hangen rode symbolen uit de Friese 
vlag (Pompeblêdden of waterleliebladeren). Hoeveel? 

     E    1 E    2 Y    11 

 

6   Wat bouwen World Servants Wijnjewoude aankomende jaar in Oeganda?  

     S    Kleuterschool R    Lerarenwoning     E    Vaccinatiecentrum    

 

7    Waar gaat World Servants Bakkeveen in de zomer van 2023 aan het werk? 

     D    Oeganda T    Malawi    E    Quatar     

 

8     Bij “Boerenplons” en “Boerenspeeltuin” zijn kunstdieren. Hoeveel kalveren zijn er? 

     T    1 M    2 W    3 

 

9   Hoeveel rijen dakpannen liggen er op het dak van het huisje zelf aan de kant waar je staat ? 

      R    405 N    420 R    253 

 

10  Links is de overdekte speeltuin. Hoeveel glijbanen zijn er in deze speeltuin? 

      M    1 U    2 E    3 

 

11   Niet alles mag naar binnen in Flippies Pretpaleis. Wat blijkbaar niet ? 

       K    smartphones E    sigaretten L   ouders 

Puzzel  voorzijde 
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Gevonden letters: 
 

 

 
 

 

 

En in de juiste volgorde is dit de 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 

12   Rechts is toiletgebouw. Aan de voorzijde staan ronde ijzeren palen om het dakoverstek te 
steunen. Wat is de omtrek van deze ronde palen? 

       O    13 cm E    36 cm U   39 cm 

 

13     Hoeveel cm ligt de waterspiegel onder bovenkant brugdek in het midden van de brug ? 

        S   170 cm W    209 cm  S    185 cm 

 

14  Rond terrein van huisnr 19 staat een ijzeren hek. Hoeveel naar boven wijzende pijlpunten 
heeft dit hek? 

       H    228 U    238 F    21 

 

15   Hoeveel zonnepanelen liggen er op het dak van het woondeel van woning nr 1a 

         S    0 F   8 S   9 

 

16    Buiten staat een 4-kante zuil met recreatieve informatie. Hoe vaak komt de naam 
Bakkeveen (ook Friese schrijfwijze) voor op de zuil ? 

         M   12 I    15 N   11 

 

17     We kunnen er weer niet omheen. Hoeveel treden zijn er tussen begane grond en bovenste 
platform van de uitkijktoren? (de platformen zelf niet meetellen). 

      N   96 R    104 O    111 

 

18    Wat is de som van de cijfers op de grote klok die binnen in de zaal hangt 

     D    84 E     78 S   51  

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

                     

Puzzel  achterzijde 


