Vragen bij de Kerstballenspeurtocht 2021/2022

17. Wat is de ‘’Operatie Market Garden’’

Ga via het klaphek de heide op, en hou het rechter pad aan.
18. Hoeveel soldaten bereikten bij Pegasus II de overzijde van de Rijn in 1944?
1. Hoe lang bestaat het Natuurcentrum Veluwe ?
2. Welke soort heide groeit hier op de Ginkel ?
3. Wanneer bloeit de heide ?
4. Hoeveel schapen telt deze schaapskudde ?
5. Welke soort hond begeleidt de schaapskudde ?
6. Waar gaat de zon onder ?

19. Hoeveel magen heeft een hert ?
20. Wat is een braakbal ?
21. Welke dennenboom verliest zijn naalden ?
22. Waaraan ontleent een koekoeksbloem zijn naam ?
23. Hoe komt het dat een vleermuis nergens tegen aan vliegt ?

7. Zwienen keutels zijn ?

Even een rustpauze bij Bloem voor een drankje en hapje ? en dan weer
verder naar kerstbal 24.

8. Wanneer worden de vossen en wilde zwijnen verliefd ?

24. Wat is een dakhaas ?

9. Welke zwaluw doet alles in de lucht ?

25. Welk dier lijkt op een slang maar is het niet ?

10. Welke stekelige takken met rode balletjes zitten in kerstversiering ?

26. Wat is een “Snertwandeling”?

11. Welk dier maakt elke dag zijn huis schoon?

27. Hoeveel soorten bijen zijn er in Nederland ?

12. Wat voor een ʺsoort kelder” is hier ?
13. Waarom bidt een torenvalk in de lucht ?
14. Wat is een koukleum ?
15. In welk seizoen verliezen herten hun gewei ?
16. Welke soort zwaluw wordt een ”geitenmelker” genoemd ?

Natuurcentrum Veluwe
Groot Ginkelseweg 2a
6718 SL Ede

Deze kerstballenspeurtocht is mede tot stand gekomen met
medewerking van onderstaande bedrijven.

Vul hieronder de gevonden letters in.
Let op dat je de letter in het juiste vakje met het juiste nummer plaatst
1

•
•
•
•

Gemeentelijk Bosbedrijf Ede
Boek en Buro Grotestraat 26 Ede
Echte Bakker van der Veer, Brouwerstraat 116 Ede
Totaal Vloeren Betonherstel, Tennesseedreef 22 Utrecht
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Bedenk zelf het tweede deel van de zin zo origineel mogelijk!
Deze tocht wordt je gratis aangeboden door het
Natuurcentrum Veluwe. Mocht je ons willen steunen
zodat we activiteiten kunnen blijven organiseren, dan is
een vrijwillige bijdrage zeer welkom. Je kunt deze QRcode daarvoor gebruiken. Bedankt voor je gift!
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