Puzzel !
In andere verenigingsbladen is het een vaste rubriek, voor de Strandloper echter een nieuw fenomeen: de
puzzel.
Aanleiding voor dit initiatief is het feit dat onze vereniging als blijk van waardering van de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Vogels in het bezit is gekomen van 3 exemplaren van de prachtige
‘Ecologische atlas van de Nederlandse wadvogels’.
Eén boek is bestemd voor onze eigen Jan Verweybibliotheek. Voor de andere boeken is naar een passende
bestemming gezocht. Besloten werd deze aan te bieden aan onze leden. Hoe moet je nu 2 atlassen verdelen
onder meer dan 500 leden. Daarop is het volgende idee naar voren gekomen. Het tweede boek wordt als prijs
beschikbaar gesteld voor de quiz tijdens ons eerstvolgende waddenweekend op Vlieland. Het laatste
exemplaar gaat als prijs voor het oplossen van onderstaande puzzel naar één van U.
Wat moet U doen?
Onderstaande puzzel bevat een kolom van 19 woorden die iets met natuur te maken hebben. Deze schijnbaar
willekeurige rij woorden hebben echter naast natuur nog een overeenkomst; Het zijn allemaal namen van
huizen in Noordwijk (geen vakantiehuisjes).
Het is de bedoeling dat U de naam van de straat waaraan het huis staat invult.De straatnamen moeten voluit
worden opgeschreven. Wanneer dit is gebeurd, staat daarachter een getal. Dit getal staat voor de letter die
gezocht wordt.
Is bijv.de straatnaam Zeestraat en staat er een nummer 4 achter, dan wordt de letter ‘s’ ingevuld in de ruimte
achter dat cijfer.
Als alle letters vervolgens zijn ingevuld in de hokjes, vormen deze letters twee namen van dieren die beide
kenmerkend zijn voor de natuur rond Noordwijk.
De winnaar
Winnaar van de puzzel is diegene die beide dierennamen heeft gevonden. Zijn er meerdere goede
oplossingen dan wint diegene die de meeste goede straatnamen heeft genoteerd. Leden buiten Noordwijk
hebben een handicap. Zij kennen Noordwijk vaak minder goed dan Noordwijkers. Daarom zal bij gelijke
uitslag de niet-Noordwijker tot winnaar worden uitgeroepen.
Ingevulde puzzels kunnen worden ingeleverd bij Hein Verkade, van Limburg Stirumstraat 40 Noordwijk
vóór 15 mei a.s. De uitslag en de winnaar worden in de Strandloper van juni a.s. bekend gemaakt.
HUISNAAM
De Olm
Vogellust
de Vleermuis
Parnassia
de Kemphaan
Liguster
Zeekraal
Piranha
de Patrijs
Columba (duif)
de Goudvink
Duinroosje
de Lindenhof
de Zeester
de Nachtegaal
de Vinkenslag
de Krab
de Bosuil
’t Sterntje
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LETTER
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3de
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