
 

Hoi allemaal!  

Wat leuk dat je heerlijk naar buiten gaat om deze fotopuzzeltocht te doen.  

Wat ga je doen? Op de volgende pagina zie je allemaal foto’s. De plekken waar deze 

foto’s gemaakt zijn vind je in het centrum van Spakenburg. Je gaat naar deze plekken. 

Hier ga je op zoek naar letters die uiteindelijk een zin vormen. Heb je een letter 

gevonden? Dan schrijf je deze op de juiste plek in het schema. Dus de letter van de 

eerste opdracht komt op de plek waar een ‘1’ boven staat enz.  

Heel veel succes!  

ChristenUnie Bunschoten 

1. De eerste letter van het restaurant waar dit bordje hangt.  

2. De laatste letter van de winkel waar dit bord van is.  

3. De tweede letter die je op het bordje onder dit beeld vindt.  

4. De eerste letter van het bord wat bij deze winkel hangt. (één letter, niet IJ) 

5. De tweede letter van de winkel waar dit bord voor staat.  

6. De tweede letter van de winkel waar je hier een stukje van ziet.  

7. De vierde letter van de winkel waar je dit op het raam is geplakt.  

8. Hier vind je een zin op de grond. Neem de derde letter. 

9. De letter die dubbel voorkomt in de naam van deze winkel.  

10. De zesde letter van de naam van deze kerk.  

11. De laatste letter van de winkel waar dit te vinden is.  

12. De derde letter die je vindt op het bord aan dit huisje.  

13. De achtste letter van de letters die naast dit huisje hangen.  

14. Welke letter mist hier? 

15. De tweede letter van de winkel waar dit hangt.  

16. De derde letter van de winkel waar je hier een stukje van ziet.  

17. Hoe noem je deze toren? Neem de laatste letter. 

18. De eerste letter van het woord wat onderaan deze vlag hoort te staan.  

 

Heb je de oplossing gevonden? Er zijn leuke prijzen te winnen! 

Lever je antwoord voor 17 januari 2022 in. Dit kan op twee manieren:  

- de brievenbus van De Ziel 12 (naast de Aldi)  

- via de mail: stuur dan jouw antwoord + naam, adres en telefoon naar 

puzzeltocht@bunschoten.christenunie.nl  

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………….. 
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