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oplossing

Zaterdag 27 maart, 19.30 uur start op het YouTube 

 kanaal van Hervormd Woudenberg de quiz “Geheim 

van de Jeugdraad”. In deze quiz worden 14 vragen, 

 puzzels of raadsels aan je voorgelegd, door leden van 

onze gemeente  en anderen. In ieder antwoord zit 

een cijfer of letter verborgen. Deze vormen samen de 

oplossing: een woord van 11 letters en een getal van 3 

cijfers. Door hiernaast de oplossing in te vullen, zie je 

welke letter of cijfer de juiste is. Die staat in het vakje 

met de blauwe lijn.

Let op: de letters en cijfers zijn door elkaar gehusseld. 

Je moet er zelf een woord en getal van maken. Met de 

14 uitknipkaartjes kun je makkelijk schuiven!

Heeft jouw team de oplossing? Mail deze snel naar 

jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl 

Het team van wie de mail het eerste binnen is, krijgt 

vanavond nog de prijs. Wat dat is? Geheim :-).

Spelregels

Die zijn er niet. Je mag samenwerken met een ander 

team, een website bekijken, je buren bellen of een 

vriendje appen. Als je maar zoveel mogelijk antwoor-

den krijgt. Maar let op: de uitzending gaat gewoon 

door. Het is dus handig om de oplossing met meer spe-

lers - het liefst van verschillende generaties - te zoeken. 

Tip: als je op de tv of laptop kijkt, houd dan ook een 

telefoon of tablet paraat. Op een tweede scherm kun je 

even terugkijken als dat nodig is. Maar: de uitzending 

gaat wel door, dus verdeel de taken.

Drie opmerkingen:

*  De ‘lange’ IJ zet je in één vakje

*  Let ook steeds goed op wat er in beeld komt. 

 Sommige vragen gaan over wat er te zien was

 en wat er gezegd werd.

* Verwijst een vraag naar de Bijbel, dan 

 nemen we de spelling uit de herziene

 statenvertaling.

!

UITKNIPKAARTJES
Schrijf hierop de gevonden letters en cijfers en u kunt makkelijk schuiven om de oplossing te vinden.

(schrijf het getal in letters)


