
 

PUZZELTOCHT                        Schaats- en Skatevereniging Lek en Linge 
 
Naam: . . . . . . . .  
 
Leeftijd: . . . . .  
 
Emailadres: . . . . . . . . . . 
 
Opmerkingen naar:     ssvlekenlinge@hotmail.com 
 
 Skate veilig, zet een helm op; 
 Als er geen aanwijzing is, ga je rechtdoor op het pad of weg; 
 Als je de tocht hebt geskaat, mag je bij het ophaalpunt van Plus Giel Smits, aan de andere kant 

van het winkelgebouw, een verfrissing en energiereep ophalen. 
 
Puzzel 
Vul hier de letters van de puzzelvragen in 
Je krijgt dan de woorden die je naar ons emailadres moet sturen (ssvlekenlinge@hotmail.com) 
Als je dit hebt gedaan ontvang je van ons bericht wanneer je naar de skateclinic kan komen waar je 
dan gelijk je herinnering krijgt. 
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1 Start: 

Ga met je rug naar de winkel op de foto 
op het KoopmansGildeplein in Parijsch 
staan en ga rechtsaf 
 
Maar vul eerst de laatste letter van de 
winkelnaam in bij de vakjes 1, 7 en 12 

 

 

2 Ga bij de bakker linksaf het paadje van 
stenen op. 

  

3 Ga bij dit bord linksaf het asfaltpaadje op. 
 
Vul de laatste letter van de eerste naam 
van dit pad in bij vakje nummer 6 

 

 

4 Blijf het pad volgen totdat je de 
constructie op de foto ziet en ga dan 
linksaf. 
Voorzichtig met oversteken! En dan het 
Bouwlustpad op. 

 

 

5 Ga aan het einde van het Bouwlustpad de 
andere kant op dan het bordje van de 
skateroute aangeeft. 

            

 



6 Ga voor dit hek linksaf 

 

 

7 Op dit punt ga je rechtsaf 
 
Vul de laatste letter van de naam van het 
rode voorwerp bij vakje nummer 13 

 

 

8 Na dit bord en een flauwe bocht ga je 
rechtsaf 

 

 

9 Na deze plek ga je rechtsaf. 
 
Wat is hier het nummer van het huis aan 
de overkant van de straat? 
 
Vul de eerste letter van dit getal in bij 
vakje nummer 15 (is dezelfde als bij vakje 
nummer 6) 

 

 

10 Voor dit bord moet je achterom kijken. 
 
100 meter na dit bord moet je rechtsaf het 
asfaltpad volgen. 

 

 

11 Bij deze twee bordjes ga je linksaf 

              

 



12 Bij dit bord ga je linksaf. 

 

 

    
13 Ongeveer 15 meter na de lantaarn met 

“haantjespad” ga je linksaf een rondje om 
het speeleiland op de foto heen. 

 

 

14 Als je het speeleiland rond bent gegaan 
ga je bij deze lantaarn rechtsaf. 

 

 

15 Helemaal aan het einde van het pad ga je 
linksaf. 

  

16 Hier steek je heel voorzichtig de 
Prijsseweg over. 

 

 



17 Welke vereniging voetbalt er op het veld 
waar je nu langs skaat? 
 
Aan het einde van dit pad ga je linksaf. 
Vul de derde leter uit de naam van deze 
club in bij vakje nummer 2. 

 

 

18 Deze rotonde ga je bijna helemaal rond 
(3/4) 

 

 

19 Bij dit ding volg je het rode fietspad. 
 
Vul de laatste letter van de naam van 
deze laan in bij vakje nummer 3. 

 

 

20 Na deze brug ga je linksaf. 

 

 

21 Voor deze huizen ga je rechtsaf. 
 
Vul daarna de laatste letter van deze laan 
in bij vakje nummer 9 en 17. 

 

 



22 Bij dit bord ga je linksaf. 

 

 

23 Na dit gebouw ga je linksaf. 
 
Vul de laatste letter van de naam van dit 
kerkgebouw in bij vakje nummer 8 en 16. 

 

 

24 Volg na dit gebouw het rode fietspad 
rechtsaf. 

 

 

25 Hier linksaf het geasfalteerde paadje op. 
 
Dit is tegenover 

  
 

 

26 Voor het bruggetje linksaf. 
 
Pad blijven volgen en weg oversteken. 

 

 

27 Bij deze splitsing van paden het bruggetje 
oversteken. Niet schrikken van het 
schildpad aan je linkerhand! 
Vervolgens het Anke Weidemapad 
volgen. 
 
Vul de eerste letter van de naam van dit 
pad in bij de vakjes met nummer 4, 5 en 
14 

 

 

28 Na de brug het pad volgen en twee keer 
een straat oversteken. 

  



29 Aan het eind van het pad zie je aan je 
linkerhand het voorwerp op de foto, hier 
ga je rechtsaf. 
 

 

 

30 Bij dit bordje linksaf richting 
winkelcentrum. 

 

 

31 Hier ga je rechtdoor 

 

 

32 Hier ga je rechtsaf en blijf je aan de 
rechterkant van de weg 

 

 

33 Finish: 
Gefeliciteerd, je bent nu aangekomen bij 
het eindpunt van de puzzeltocht. 
 
Haal hier je verfrissing en je energiereep 
op. (druk op de bel van het ophaalpunt) 
 
Het antwoord op de puzzelvraag moet je 
mailen naar ssvlekenlinge@hotmail.com 
Je wordt dan uitgenodigd voor een 
skateclinic op de skeelerbaan en krijg dan 
ook een mooie herinnering. 

 

 

 

 


