
Vragen Kerstballentocht 2022-2023 
Hoe vind je de route? Loop van bal naar bal en volg de rode 

aanwijzingen tussen de vragen. 
 

1. Waarom wordt de slee van de Kerstman door rendieren 

getrokken en niet door paarden? Omdat ze … 
 

2. Ik wil goed zijn voor het klimaat, daarom neem ik mijn boodschappen 

mee naar huis in een … 
 

3. Sommige dieren gaan in de winter in ‘winterslaap’.  

Ken jij zo’n dier? 
 

4. Het zijn nu de donkere dagen rond kerst. Vanaf welke 

datum worden de dagen weer langer?  
 

5. De natuur laat geen afval achter, maar zorgt ervoor dat alles opnieuw 

gebruikt wordt. De natuur heeft eigen opruimers, dat zijn … 
 

6. Een wormenhotel is een plek waar …. 
 

7. Iemand die er voor kiest om een paar dagen per week geen vlees te 

eten, noem je een … 
 

8. Als je gezond én verstandig wilt eten, eet je minder vlees en … 
 

9. Wat roept de Kerstman? 
 

10. Wat betekent tweedehands? Dat is … 

Neem 1e voetpad rechts 
 

11. Bij een kringloopwinkel…  

Weg schuin naar links over steken. Let goed op het verkeer! 
 

12. Hoeveel kerstbomen worden er ieder jaar in Nederland verkocht? 
Ga de brug over en rechtsaf. Let op de fietsers! Neem het eerste pad links. 
 

13. Wat doen vogels in de winter om het niet koud te krijgen? Ze … 
 

14. Je ouders willen zuinig stoken omdat het gas zo duur is,  

maar je hebt het koud gekregen. Daarom ga je … 
 

15. Het is duurzaam om afval weer te gebruiken en daar  

nieuwe voorwerpen van te maken. Dat hergebruik noemen we … 
 

16. Als je uit je jas gegroeid bent, maar hij is eigenlijk best nog goed, wat 

doe je er dan mee? 
 

17. Kerst wordt gevierd op 25 december. In welk land vieren ze kerst in de 

zomer? 
Pad volgen over brug. Einde pad (bij water) naar links. 
 

18. Wat is een gezonde bezigheid?  

Rechtsaf brug over. Weg oversteken. Let goed op het verkeer! 
 

19. Welk duur metaal kan uit een oud mobieltje gehaald  

worden en hergebruikt worden? 
 

20. Het jaar 2022 is een ‘mastjaar’. Dat betekent dat de hoeveelheid eikels 
die aan een eik groeit ... 

Bij strand naar rechts. 
 

21. De zwarte vogel die in de Delftse Hout naar vissen duikt, zit vaak met 

zijn vleugels gespreid om ze te drogen. Hij heet: 
 

22. Het is goed om zoveel mogelijk afval te scheiden. Zo hoort GFT-afval in 

de GFT-bak. Wat betekent GFT eigenlijk?  
 

23. Wat doe je met lege batterijen? Je kunt ze … 
 

24. Wat kun je het beste doen met keuken- en tuinafval? 
 

25. Wormen doen heel belangrijk tuinwerk. Ze graven 
tunnels in de grond waardoor die luchtiger wordt en 
planten beter kunnen groeien. En wormen … 

 

26. Een kerststol is een … 
 

27. Als dieren eten, komt een deel van het voedsel er later ook weer uit. 

Kun je daar iets nuttigs mee doen? 
 

28. Het oude frituurvet waarin de oliebollen zijn gebakken moet je … 
Linksaf, loop over de parkeerplaats 
 

29. In welk land valt in de winter de meeste sneeuw? 
 

30. De houten kerstballen van deze speurtocht zijn nog nooit 
vervangen door nieuwe. Het zijn duurzame ballen, ze 
worden elk jaar opnieuw gebruikt. Ze zijn al ... jaar oud.  

 

Neem 1e voetpad naar rechts en loop terug naar De Papaver. 

 


