
De Papaver is blij ook dit jaar de Kerstballentocht aan te 
kunnen bieden! We wensen je veel plezier met de tocht. 
 

Duurzaamheidscentrum De Papaver is vrij toegankelijk en biedt tal van 
activiteiten voor jong en oud. Meer weten? Kijk op: www.papaverdelft.nl  

(015) 3649238 / contact@papaverdelft.nl 
 

 
 

 
Wil je een prijsje winnen? Vul dit in: 
 

Naam: ……………………………………………………………….. 
 

Adres: ………………………………………………………………..  
 

Postcode: ………………………………………………………………..  
 

Plaats: ……………………………………………………………….. 
 

Telefoon: ……………………………………………………………….. 
 

E-mailadres: ………………………………………………………………. 
 

Mijn leeftijd is …… jaar. 
 

Dit is de …… keer dat ik de kerstballentocht loop! 

Antwoordformulier Kerstballentocht Delftse Hout 
 

De 36e editie van deze winter-
speurtocht is beschikbaar van 

 

17 december 2022  
t/m 8 januari 2023 

 
 
 
 
 
 

 
Wat heb je nodig?   

De vragen van deze tocht staan achter deze QR-code. Scan de code!  
Of maak een foto van de vragenposter die naast de voordeur van de 
Papaver hangt.  Of kijk op: www.papaverdelft.nl/2022/12/de-kerstballentocht 

Op dit antwoordformulier noteer je de oplossing én je persoonlijke 
gegevens. 

Hoe vind ik de weg?  De speurtocht, met thema ‘Circulair’, duurt ca.  
1 ½  uur en is ca. 4 km lang. Start bij De Papaver: loop richting Korftlaan, 
steek over en ga naar rechts, daar hangt de 1e bal. Blijf dit pad volgen. Zoek 
de volgende ballen! Kijk op elk kruispunt waar de volgende bal hangt. Zie je 
die niet? Loop dan rechtdoor of volgt de aanwijzing die (in rood) tussen de 
vragen staat. Begin je op een andere plek? Zoek de dichtstbijzijnde bal en 
pak vanaf daar de route op. 

Wat moet ik doen?  Op de kerstbal staan 3 keuze-antwoorden. Lees 
de bijbehorende vraag, kies het goede antwoord en schrijf de letter(s) die 
voor dit antwoord staat (staan) op het antwoordformulier. Let goed op: 
schrijf ze in het vakje onder het juiste (vraag)nummer! De letters vormen 
samen een zin.  
Ben je tussen de 6 en 12 jaar  en wil  je kans maken op een 
pri js? Bedenk dan een origineel 2e deel van de zin. Stop het formulier in 
de brievenbus van De Papaver. Of maak een scan en mail die naar 
receptie@papaverdelft.nl De prijsuitreiking vindt plaats in januari 2023.  

papaverdelft           PapaverDelft 

Deze Kerstballentocht is mede mogelijk gemaakt 
dankzij hulp en financiële bijdrages van: Groen doet 
goed/prov. Zuid-Holland, Delftse Natuurwacht en de 
restaurants De Schaapskooi, Het Rieten Dak en Knus   

http://www.papaverdelft.nl/
mailto:papaver@delft.nl
http://www.facebook.com/papaverdelft
http://www.facebook.com/papaverdelft


 

Zin in iets warms of lekkers?  

Op vertoon van deze bon: Een warme drank (koffie/thee/chocolademelk) 
met een chocolade- of fruit/notenreep voor € 4,00. Max. 2 per bon. 

 

 

 
 

Even opwarmen?? 
Kies één van onze twee ‘Knusse broodjes’ 

met een warme chocomel of glühwein  
voor € 9,95. 

 

Voor de kinderen hebben wij een lekkere verrassing! 
 

 

 

 
Voor de kinderen is er een lekkere verrassing! 

 

Voor al uw feesten en partijen 
 

www.hetrietendak.nl 
 

 
 

Wij bieden uitgebreide 
mogelijkheden voor compleet 

verzorgde feesten 
 

www.schaapskooi.nl 
 

 

 

Ben je tussen de 8 en 18 jaar en  
wil je graag buiten op pad?  

Kom, om de week naar de leukste jeugdnatuurclub 
van Delft e.o., de Delftse Natuurwacht! 

Meer weten? Kijk op www.natuurwacht.nl  
of mail naar vragen@natuurwacht.nl 

VUL DE LETTERS IN 
 

Let op: schrijf de letter(s) in het vakje onder het juiste 
vraagnummer! De zin bestaat uit 10 woorden. Elk woord staat tussen 
twee dikke strepen. 
 

5 1 3 7 8 10 

      
 

18 11 4 6 22 25 

      
 

29 12 15 14 9 2 26 

       
 

28 13 20 24 16 23 19 

       
 

27 17 21 30 

    
 

Bedenk zelf een tweede deel van deze zin:  

 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

http://www.hetrietendak.nl/
http://www.schaapskooi.nl/
http://www.natuurwacht.nl/
mailto:vragen@natuurwacht.nl

