
Fotopuzzeltocht Drachten

Route puzzeltocht - 4km
- Start bij de rotonde voor de Jumbo aan de Stationsweg.

- Loop op Het Noord en sla rechtsaf bij de Fennereed. 

- Neem vervolgens het eerste pad links en loop dit helemaal uit tot de Waterlelie.

- Sla linksaf op de Waterlelie.

- Neem voor de Zwanenbloem het pad rechts, langs het water.

- Volg dit pad en houd het water aan uw rechterkant.

- Ga kort na elkaar 2x rechts, steek de Rietpol over. 

- Volg dit pad helemaal tot aan Het Noord. Kijk Uit! Steek de weg over en ga naar 
rechts en vervolgens links de Emma in. 

- Volg de route zoals op het kaartje tot aan de basisscholen het Anker/de Bolder 
en sla linksaf. 

- Volg dit pad tot de Wetterwille. Sla hier rechtsaf en vervolgens linksaf de Frisia op.

- Sla na de brievenbus links het pad in langs het water. Ga aan het einde van het 
pad op de Orion rechts. 

- Ga op de T-splitsing weer rechts. Loop door tot de Meer en ga dan links.

- Kijk hier goed uit! Steek over naar de Oudeweg. 

- Sla linksaf de weg ‘Paradijske’ in. Loop dit uit tot de Stationsweg en het eindpunt 
is bereikt. 

In deze tijd van weinig samen bewegen, heeft Sportbedrijf Drachten een uitdagende fotopuzzeltocht gemaakt! Wat is de bedoeling?
• Loop de route zoals beschreven onderaan de pagina. U komt alle foto’s in willekeurige volgorde tegen.
• Vul het antwoord bij de foto in in het diagram.
• Maak van de letters in de grijze vakken een woord.
• Stuur uw oplossing vóór 14 maart 2021 naar b.swart@sportbedrijf-drachten.nl of naar 06-12417151 en maak kans op hele toffe prijzen!
   Prijzen worden verloot onder de juiste inzendingen. Maandag 15 maart worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld.

Deelname is op eigen risico.

Maak van de letters in de 
grijze vakjes een woord.

Prijzen
1. Fitbit Samsung Galaxy Fit 2 zwart t.w.v. €44,85

2. Gratis Fitstap abonnement t.w.v. €25,-

3. Intersport Drachten bon t.w.v. €20,-

Antwoord:

_ _ _ M _ _ _ _

Hoeveel schommels heeft de 
speeltuin?

Hoe heet dit huis?Wat staat op het blauwe
bordje in de verte?

Aan de muur hangen negen 
………… Wat hoort er op de

puntjes te staan?

Voordat u dit schelpenpad in 
gaat staat nog iets. Wat 

staat daar? 

Hoeveel zonnepanelen ziet u 
bij dit huis? 

Wat staat op dit bordje? Waar staat de afkorting voor 
op het paaltje? 
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