Heel veel puzzelplezier!!
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Puzzel Aa en Hunze

Horizontaal
2. Wat is de naam van het kleinste dorp van Aa en Hunze?
5. Aa en Hunze is Veen en ……
7. Onze gemeente bestaat uit 2 verschillende delen, waardoor wordt deze gescheiden?
11. Wat voor een soort dorp is Schipborg?
12. Welke vogel werd het afgelopen jaar veel gezien in bomen in Aa en Hunze?
13. Waar staat het gemeentehuis van Aa en Hunze?
14. Waar staat de Theaterboerderij?
16. Welk veen werd er in Gasselte vanaf 1650 ontgonnen?
18 Wat voor een soort fabriek staat er in Gasselternijveen?
20. Noem een ander woord voor grafheuvel
21. In ’t veen sta je niet………….
Verticaal
1. Hoe noem je een” kus” in het Drents?
3. Wat is de naam van het muziek festival in Grolloo
4. Wat is de bijnaam van de inwoners van Schoonloo
6. Welk dorp was de hoofdplaats van Oostermoer?
7. Hoe wordt de Oostermoerse Vaart ook wel genoemd?
8. Hoe heet het feest dat 1 x per 6 jaar wordt gevierd in Aa en Hunze?
9. Hoeveel woonplaatsen telt de gemeente Aa en Hunze?
10. Wat is de bijnaam van de inwoners van Annen?
15. Hoe heet de camping in Grolloo?
17. Wat doen we in de melkbus met oud en nieuw?
19. hoe heet de welzijnsorganisatie van de gemeente Aa en Hunze?
20. Hoeveel hunebedden heeft de gemeente Aa en Hunze?

Zet de letters die in het vakje met de volgende nummers staan op de stippellijn er onder. Welke zin
komt er nu tevoorschijn?
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In deze tekening zitten heel veel spreekwoorden en gezegdes verborgen.
Hoeveel weten wij ook niet, we zijn benieuwd hoeveel er gevonden worden!

