Corona Puzzeltocht Tjalleberd
In deze tijd van Corona crisis wordt iedereen gevraagd zo dicht mogelijk bij en in huis te blijven. Toch is het
ook lekker om er even op uit te gaan. Maar dan liefst dicht bij huis en alleen of met het gezin.
Om dit te ondersteunen is er een mooie puzzeltocht in ons eigen dorp gemaakt. Deze is geschikt voor jong
en oud, al zullen de allerkleinsten hulp van de ouders nodig hebben.
Hoe werkt het?
• Er is een vaste route uitgezet (zie routekaart). Je kunt op elk punt van de route beginnen. Belangrijkste
regel is dat we allemaal dezelfde kant op lopen. Zo houden we het makkelijkst afstand tot elkaar. Hou
hierbij de RIVM richtlijnen aan.
• Je kunt de route op elk moment lopen die je wilt. Je mag er zo lang en zo vaak over doen als jou
uitkomt.
• Op het fotoblad vind je details die je langs de route tegenkomt.
• De foto’s staan niet op volgorde van de route! Je moet dus steeds heel goed opletten of je een foto
van het blad tegenkomt.
• Bij elke foto staat een nummer. Op het vragenblad vind je de vraag die bij de foto hoort.
• De uitkomst van elke vraag is steeds een letter. Soms is het antwoord eerst een getal. Dit getal komt
dan overeen met de letter uit het alfabet. Dus 1=a, 2=b, 3=c, etc.
• Als je de letters invult op het antwoord-vakje achter de vraag, ontstaat er van boven naar beneden
een zin die slaat op hoe we deze puzzeltocht in Coronatijd doen.

Uitslag
Heb je de puzzel opgelost? Mail je antwoord voor 14 april 2020 aan het volgende mailadres:
tjitske211@gmail.com.
Type in het onderwerp: “puzzeltocht” en laat behalve je oplossing ook je naam en adres achter.
Uit de goede antwoorden wordt een winnaar geloot. Deze wordt verrast met een leuk prijsje.
Heel veel plezier met de puzzeltocht !

Tips:
- Neem pen of potlood mee.
- Stop het fotoblad in een plastic hoesje.
- Neem iets hards mee als ondergrond om op te schrijven.
- Print in elk geval het fotoblad in kleur uit.
- De puzzeltocht duurt ca 1,5 uur.
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Vragenblad puzzeltocht
Nr
1

Vraag
Neem de tweede letter die op deze gevel staat.

2.

Hoeveel van deze “lelies” zitten er aan alleen de bovenkant van dit hek? Dit
antwoord komt overeen met de bijpassende letter uit het alfabet.
Onder dit detail bevindt zich een deurtje. Welke kleur heeft dit deurtje. Neem de
laatste letter van deze kleur.
Dit touw hangt in een mooie boom. Hoe heet deze boom van 4 letters? Je
antwoord is de enige klinker in de naam.
Dit bankje heeft uitzicht op een huis. Wat is het huisnummer van dit huis? Deel het
antwoord door 2.
Welk huisnummer hoort bij dit hek? Tel de losse cijfers van het huisnummer bij
elkaar op. Het antwoord komt overeen met de bijpassende letter uit het alfabet.
In de tuin van deze vogel staan een aantal paaltjes met tuinverlichting. Hoeveel
paaltjes zijn dit? Noteer de letter die bij dit aantal hoort.
Hoeveel verticale (korte) stukjes ijzer zitten er in dit hek? Het cijfer komt overeen
met de letter uit het alfabet.
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Op welke afstand ligt de dichtstbijzijnde lantaarnpaal?
- Binnen 2 m: P
- Op ca 10 m: W
- Op ca 20 m: M
- Op ca 30 m: K
Wat is het huisnummer dat hoort bij dit hekje? Noteer de letter die bij dit nummer
hoort.
Voor welk gebouw staat dit bankje? Neem de 3e letter van de naam van dit
gebouw.
Als je dit ziet, sta je waarschijnlijk op hout. Hoeveel plankjes liggen hier achter
elkaar? Het getal bestaat uit 2 cijfers. Trek het laagste getal van het hoogste getal
af.
Welk huisnummer hoort bij deze foto? Tel de afzonderlijke cijfers van dit
huisnummer bij elkaar op. De uitkomst komt overeen met de letter uit het alfabet.
In de buurt van dit bord zitten een aantal figuren al heel lang te rusten. Hoeveel
van deze figuren zijn dit? Noteer de letter die bij dit getal hoort.
Hoe hoog staat dit bordje ongeveer boven de grond?
- 0m=Z
- 0,5 m = R
- 1,5 m = M
- 2,5 m = H
Als je zo voor het paaltje staat en je draait vervolgens je rug naar het paaltje, dan
zie je in de verte een gebouw. Wat wordt hier gemaakt? Je letter is de laatste letter
van het antwoord.

Antw.
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Op deze fraaie brievenbus staat een woord. Wat is de 4e letter van dit woord?
Dit plaatje maakt onderdeel uit van een bord. De letter die je zoekt, is de letter die
het vaakst op dit bord voorkomt.
Onder dit dak vind je een nummer van het fietsnetwerk. Noteer de letter uit het
alfabet die bij dit nummer hoort.
Dit bord staat op een grasveldje. Hoeveel grote bomen staan er rond dit
grasveldje? Deel het antwoord door 2. Het cijfer komt overeen met een letter uit
het alfabet.
Dit is een detail van een kunstwerk. Iets onder dit detail staat een gebouw met een
dier met 5 letters. De letter die je zoekt is de middelste letter van dit dier.
Naast de voordeur van dit huis is te lezen op welke datum de eerste steen van dit
huis is gelegd. Het is een datum in april. De datum verwijst naar de letter van het
alfabet die je zoekt.
Dit plaatje maakt onderdeel uit van een groter bord. Wat is de laatste letter die op
dit bord staat?
Op dit bord staat nog iets in kleinere letters geschreven dan het deel van het
woord op de foto. Neem de 6e letter van deze kleiner geschreven tekst.

Mail je antwoord voor 14 april 2020 aan: tjitske211@gmail.com.
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