Knobbeltocht 2019- Uitleg
1.
Start bij oranje vlag met “START”
2.
Kruising oversteken richting kerk
3.
Na Friese vlag links-> hier stond een afbeelding van een Friese vlag op de
schutting bij Teitsma -> linksaf de Ged. Haven op en letter E opschrijven, vervolgens de
Paardesprong met oplossing: ASPERGES
4.
Asfaltweg links
5.
Na 4 hoofdletters rechts -> hier stonden meerdere hoofdletters dan alleen de 2
A's. Er stonden op hetzelfde paaltje nl. ook nog 2 hoofdletters T. Daarnaast ook nog op
het putdeksel, dus op die manier kon je ook nog goed gaan de Cannegieterstrjitte in en
letter F opschrijven. De G bij de bushalte was voor iedereen.
6.
1e weg links -> uitslag Nederland - Engeland: 3-1: alleen de echte positivo's
hadden dit goed!!
7.
Kruising oversteken bij zwembad (dit is de Singel)
8.
Na gaas en stijgerpijp rechts-> een stijgerpijp bestaat niet, een steigerpijp wel,
dus gewoon op de Singel blijven en de letter K opschrijven
9.
Voor brug weg oversteken en schelpenpad nemen: dit was voor iedereen. Het
juiste antwoord op de vraag bij het water m.b.t. de gemeenten is: Ferwerderadiel,
Dongeradiel en Kollumerland
10.
1e weg rechts (dit is de Pream)
11.
Loop naar “1013”-> Vraag m.b.t. aantal inwoners gemeente Noord East Fryslan:
De nieuwe gemeente heeft ca. 44.000 inwoners, dus minder dan 47.000 en dus linksaf en
de letter P halen op de Roef
12.
Na “15” en “15” rechts-> het huisnummer 15 was goed en ook de 15 op het
dartbord dat aan de boom hing; daarnaast ook nog (door ons onbedoeld) enkele
nummers 15 op pallets, dus dit kon ook nog naar de goede uitkomst leiden, nl. direct
rechtsaf de Boeyer op en de letter R halen.
13.
Op kruispunt links (dit is het Pypke)
14.
Na drie kuipen rechts-> hier was bij de fam. Kuiken een kuip Blueband margarine
te vinden en daarnaast 2 badkuipen t.b.v. eenden, dus rechtsaf de Goudkamp op en de
letter V opschrijven.
15.
Einde weg links (dit is de Finne)
16.
Na “OME” links-> de letters "OME" waren te vinden in het woord HOME en
WELCOME, dus meteen linksaf de Transe op en de letter X opschrijven en even de later
de Z op de Rondweg
17.
1e weg rechts -> BALLAST en LASTPAK, LAST was dus het goede antwoord
18.
Einde weg rechts
19.
Na schaal en vaas rechts-> op de oude plaat van Ferwerderadiel (goede antwoord
was E) was een schaalverdeling te vinden (en ook nog op de lineaal van Buurman en
Buurman trouwens, dus 2 kansen om het goed te doen). Net voor de afslag naar de
Hegebuorren stond een vaas, dus rechtsaf de Hegebuorren op en de letter B halen was
goed.
- De letter D was voor iedereen
- Oplossing grabbeltonvraag: VLAM
We hopen dat u ondanks alle instinkers en (soms flauwe) grapjes toch een leuke
knobbeltocht hebt gelopen en hopen dat u allen volgend jaar weer mee zult doen.
Douwe, Sjoekje en Janke de Vries

