Puzzeltocht
Startpunt: Nije Warf, Foarwei 31A Wâlterswâld.
Je bent hier op het politiebureau van Wâlterswâld. De heer Berend Ongeluk heeft gebeld. Er is een
diefstal gepleegd. De politie heeft al een aantal verdachten op het oog. Deze mensen vind je in de eerste
bijlage. Help jij de politie het spoor volgen en verzamel je de aanwijzingen? Ìn de tweede bijlage vind je
een lijst met goederen die mogelijk gestolen zijn en verschillende plaatsen waar de diefstal gepleegd kan
zijn. Er zijn opdrachten met een cijfer als antwoord. Deze antwoorden kun je gebruiken om erachter te
komen wie de dader is. Er zijn ook opdrachten met een letter als antwoord. Met deze antwoorden kom
je erachter wat er gestolen is en waar het plaats delict is.
Tip route: bij geen aanwijzig, alsmaar rechtdoor.
Tip opdrachten: Je vind bij elke opdracht een antwoordeninvulveld. Soms wordt er gevraagd om de
getallen van het antwoord (bijvoorbeeld jaartal) afzonderlijk op te tellen. Zou een antwoord 1997 zijn er
staan bij het antwoordeninvulveld plusjes weergegeven, dan dien je 1+9+9+7 op te tellen. Met het
antwoord dat daaruit komt, heb je de oplossing voor de puzzel.
Tip oplossing: Om er achter te komen wie de dader is, houd je de volgorde van de antwoorden in de
puzzeltocht aan. Om er achter te komen wat er gestolen is en waar het plaats delict is, gebruik je de
letters van de antwoorden die met geel zijn aangegeven.
I.v.m. Corona: denk erom dat je niet met meer dan 3 mensen met verschillende woonadressen in de auto
zit. Stap je uit? Zorg er dan voor dat je 1,5 meter uit elkaar blijft.
De route is 45 kilometer en duurt per auto ongeveer 1.15 uur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Start op het parkeerterrein van de Nije Warf in Walterswald. Verlaat het parkeerterrein en rijdt in
oostelijke richting. Rijdt door en ga niet met het doorgaand rijverkeer mee.
Opdracht
Driezum werd vroeger 'Woartelstêd' genoemd. Dit is nog terug te zien in het wapen van het dorp.
Hoeveel wortelen staan er afgebeeld in het wapen van Driezum?

Antwoord:

Ԑ

Rijdt door totdat je niet verder de weg kunt vervolgen. Ga daar rechts.

Opdracht
Wanneer is dit huis gebouwd?

Antwoord:

Ԑ Ԑ Ԑ Ԑ ԐԐ
+

+

+

=

Rijdt door tot aan de brug. Ga voor de brug rechts.

Opdracht: Wat is de naam (nederlands) van de tweede brug die je ziet, nadat je de gemeente
verlaten hebt?

Antwoord:

ԐԐԐԐԐԐԐԐ

ԐԐԐԐ

Rijdt door tot:

Ga niet naar de snackkraam. Ga in zuidelijke richting en neem de eerste
tweedeafslag
afslaglinks.
links.
Langs deze weg zie je onderstaand bord verschijnen. Je mag deze weg (na 150 m) niet in. Ga naar het
einde van deze weg. Je mag dus niet over de weg zelf en zult een andere route moeten rijden. Gebruik
eventueel Google om uit te vogelen hoe je daar komt.

Opdracht
Als je aan het einde van die weg bent, dan draai je de auto zo, zodat het lijkt alsof je wel over deze
weg bent gereden. Je ziet dan dat er een fietsroute is naar links. Welk nummer hoort bij deze
fietsroute?

Antwoord:

Ԑ Ԑ ԐԐ
+

=

Ga in de richting van deze fietsroute en ga de eerste weg rechts.
Opdracht: Welk dier op de weg passeer je?

Antwoord:

ԐԐԐԐԐ

Kun je niet verder rechtdoor? Ga dan weer rechts. Op de rotonde ga je weer rechts en op de rotonde
daarna ga je links.
Opdracht
Hoeveel dagen per week is de Chinees open?

Antwoord:

Ԑ

Ga daarna naar het land van de piramides.
Opdracht: Wat is de naam van de meest noordelijke wijngaard van Nederland?
Antwoord:

ԐԐ
ԐԐԐԐԐԐԐԐ

Wanneer je niet verder rechtdoor kunt, ga je rechts op de T-splitsing.

Opdracht: Hoeveel
vogelsstaan
hebben
ze het
bij huisnummer
7?
Hoeveel vogels
er op
bovenste raam?

Antwoord:

Ԑ

Ga de eerste weg weer rechts. Ga niet over het spoor. Vervolg je weg. Binnen de bebouwde kom vind je
driehoeken op de weg. Ga bij de zevende driehoek op het wegdek rechts. Bij Ût Heidepunt ga je
rechtdoor totdat je bij een T-splitsing niet meer verder kunt. Daar ga je links. Je rijdt door een gehucht.
Opdracht: Naar welke tante zijn deze wâlden genoemd?

Antwoord:

ԐԐԐԐԐԐԐ

Daarna weg vervolgen. Ga in de richting van fietsroute 69.

Opdracht: Je rijdt een gemeente binnen. Hoeveel hoorns staan er op het logo?

Antwoord:

Ԑ

Op het volgende kruispunt: ga niet in de richting van Groningen en Jistrum.
Kijk omhoog. Zodra je onder iets door rijdt, ga je linksaf. Daarna gelijk weer linksaf. Zodra je weer onder
hetzelfde doorrijdt, ga je de eerste mogelijkheid links de weg over. LET OP: dit is een gevaarlijke
oversteek, kijk goed uit!
Tip

Opdracht: Langs deze weg vind je drie stroomkastjes bij elkaar. Er staan cijfers op de kastjes.
Noteer de cijfers van het middelste kastje.

Antwoord:

ԐԐԐԐԐ
+

+

+

=

Aan het eind van de weg: ga richting de Centrale As. Tel na de Centrale As 14 lantaarnpalen direct langs
deze weg aan de linkerzijde. Tel daarna nog 2 lantaarnpalen aan de rechterzijde. Bij deze tweede
lantaarnpaal ga je linksaf.
Aan het eind van de weg rechts.
Opdracht: Aan de rechterkant zie je een hok.
schapenhok.
Welke
kleur
heeft
dit hok voornamelijk?
Welke kleur
hee�
dit hok
voornamelijk?

Antwoord:

ԐԐԐԐԐ

Volg de weg totdat je niet verder kunt. Rijd dan het dorp in. Ga niet naar de Sûkereistrjitte. Na de
voormalige stoplichten ga je richting het spoor. Na het spoor sla je af naar die zijde, waar je eerder een
paard met wagen zag.
Opdracht
Je rijdt langs een marktplein. Welk dier werd hier verhandeld?
Antwoord:

ԐԐԐ

(markt)

Rij door totdat je niet verder rechtdoor kunt. Ga dan links. Ga daarna 'nergens hinne'.

Opdracht: Op welke dag in januari 1945 werd hier een bevrijdingsactie uitgevoerd?

Antwoord:

ԐԐ

Ga na de derde witte woning aan je linkerkant rechts.
Ga na 318.000 mm naar links.
Ga daarna niet naar de zijde van het smurfenhuis (huis met smurfenkleur erop).
Rijd door totdat je niet verder kunt. Ga richting de begraafplaats, maar ga er niet voorbij.
Na twee dezelfde woningen aan de rechterkant, rechts afslaan.
Opdracht: Wat was de naam van het vliegtuig die op 17 mei 1942 opsteeg om het Duitse
vliegverkeer op de Fliegerhorst Leeuwarden te ontregelen?
Antwoord:

WԐ Ԑ Ԑ Ԑ ԐԐ
+

Ga dan richting 1,2 en 18 t/m 23.
Voor de flat rechts.
Rechts, links.

+

+

=

Ga voor het herten- en eendenpark rechtsaf.
Opdracht: Wat is de naam van de tennisclub?
Antwoord:

ԐԐԐԐԐԐԐԐԐԐ
ԐԐԐԐԐԐԐ

Aan het eind van de weg links en dan aan het eind van de weg niet in de rijrichting van de fiets en
brommer.
Bij de rontonde: ga richting 25 km.

Oversteken: Gelijk na de laatste woning voor de rotonde: oversteken naar het ‘fietspad’ en doorrijden in
de richting van de rotonde. Rijd de 60-km zone binnen.
Opdracht: Je ziet een wandelroute. Criptisch: Welke letter staat altijd droog?

Antwoord:

Ԑ

Op de kruising ga je rechts.

Bij de eerste viersprong voer je de laatste opdracht uit.
Opdracht: Hoe heet deze hoek?
Antwoord:

ԐԐ ԐԐԐԐԐԐԐԐԐԐԐ

Daarna zie je het politiebureau aan je rechterzijde. Dit is ook het eindpunt. Kun jij rechercheur Punt
vertellen wie de dader is? En ben je erachter gekomen wat er gestolen is en waar het plaats delict is?

Plaatsen delict
Camping Boszicht - Van Sytzamawei Driezum
VIOD Driezum - Foarwei Driezum
Hervormde kerk - Van Sytzamawei Driezum
Camping De Zandhorst - Sânharst Wâlterswâld
Badmintonvereniging 'It Plûmke' - Foarwei Wâlterswâld
Gereformeerde kerk Wâlterswâld - Foarwei Wâlterswâld
Huisartsenpraktijk Wouterswoude
Rinsmastate Driezum
Basisschool De Wynroas Wâlterswâld
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De dader heeft geen blauwe ogen.
De dader is geen vrouw.
De dader heeft een lichte huidskleur.
De dader heeft geen wit haar.
De dader heeft geen bruin haar.
De dader heeft zwart haar
De dader heeft geen baard of snor.
De dader heeft bruin haar.
De dader heeft geen rood haar.
De dader is blond.
De dader draagt een bril.
De dader heeft wit haar.
De dader heeft geen lichte huidskleur.
De dader draagt geen hoofddeksel.
De dader draagt geen bril.
De dader heeft blauwe ogen.
De dader heeft een baard of snor.
De dader heeft rood haar.
De dader draagt een hoofddeksel.
De dader is een man.
De dader is niet blond.
De dader heeft bruine ogen.
De dader heeft geen zwart haar.
De dader is geen man.
De dader is een vrouw.
De dader heeft geen bruine ogen.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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t.
u.
v.
w.
x.
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Televisie
T-shirt
Sieraden
Spaarpot
Duur schilderij
Tandpasta
Een foto
Wortelen
Cola
Prullenbak
Schoenen
Knuffelolifant
Auto
Pet
Geld
Boek
Het voorval vond plaats in een kerk
Het voorval vond niet plaats op een camping
Het voorval vond niet plaats in Wâlterswâld
Het voorval vond niet plaats in Driezum
Het voorval vond niet plaats in een kerk
Het voorval vond niet plaats bij een sportvereniging
Het voorval vond plaats op een camping
Het voorval vond plaats in Driezum
Het voorval vond plaats in Wâlterswâld
Het voorval vond plaats bij een sportvereniging

