Prijswinnaars Puzzelwandeltocht dolgelukkig
Op donderdag 31 december ’s ochtends werden de prijzen overhandigd aan de prijswinnaars van de
Wandel Puzzel Tocht 2020. Fantastisch!, Geweldig!, Geen woorden voor, Hoogtepunt van het jaar en
vele tranen……………… waren de reacties van de dolgelukkige winnaars.
Ook hebben de vrijwilligers, die betrokken waren bij het succes van deze tocht een attentie gekregen
in de vorm van een zak oliebollen, gebakken door Eetcafé De Boerkes.
Op de vraag of deze Wandel Puzzel Tocht 2020 ook komend jaar weer zal worden georganiseerd, gaf
de woordvoerder Foppe Marten de Haan aan dat het bestuur daar even over na moest denken. Na 5
seconden nagedacht te hebben, zei hij volmondig: JA!
Nogmaals dank aan onze sponsor:

Hieronder de foto’s van de winnaars en de vrijwilligers van de Wandel Puzzel Tocht 2020.

Willy de Jong neemt de prijs in ontvangst. Samen met haar man Klaas de Jong won zij de 8ste prijs.

“Mooiste dag van mijn leven” gaf Jelmer Hoekstra aan, nadat hij de prijs in ontvangst had genomen.
Vriendin Denise Hoogland kon door de heftige emoties geen woord uitbrengen.

Marjon van der Wielen en Aant Soepboer in koor: “FANTASTISCH!”

De Grutte Mossels konden het niet winnen van de Lytse Mossels. Gerrit Mossel mocht toch de prijs
even vasthouden en beloofde de organisatie plechtig, dat hij de prijs zou overhandigen aan de Lytse
Mossels: Tanja, Marije, Remco de Bruin en Janine Mossel.

Helemaal overgekomen uit De Knipe om de tocht der tochten te volbrengen en vervolgens om de
prijs in ontvangst te nemen. Binne en Linda de Vries-Wolters gefeliciteerd!

GEWELDIG! was de reactie van Femke de Hoek. Nog maar net in Ee en dan al de hoofdprijs winnen
van de Wandel Puzzel Tocht 2020. Femke deed de tocht samen met haar vriendin. Vriend Pieter
Knoop had overduidelijk spijt dat hij niet mee was gegaan.

Tiety Haaksma, Rommy van der Kooi, Maaike Zweering wonnen de 4de prijs. Rindert kon helaas niet
meedoen, Herman en Johannes mochten wel mee met de prijswinnende dames. De prijs zou in 3en
worden gesneden.

Pake Jan Sipma was erg trots dat pakesizzer Marije Keegstra met haar vriendin Hilde Pauzenga. Ook
Pake Jan beloofde de organisatie om de oliebollen naar Nes te brengen.

Jochem Leystra was helemaal door het dolle heen, dat zijn Griet de 9de prijs had gewonnen. Het was
feest aan de Stienfeksterwei in Ee! Op de vraag of Griet Leystra volgend jaar ook weer mee zou doen
met de puzzeltocht antwoordde ze: “Ja natuurlijk”.

Mem Lolkje Hofstede was apetrots dat haar zoon Sietse Hofstede samen met José Hoekstra de 3de
prijs had gewonnen. Hier doe je het allemaal voor!

Ook de vrijwilligers werden bedankt voor hun belangeloze inzet!

Elisabeth en Hans boden belangeloos alle deelnemers een glühwein aan.

Dries Douma en vrouw Rennie werden ook bedankt voor het verzorgen van de koffie in de Tsjerke
op’e Terp. Hij gaf aan: “At der kommend jier wer in Puzzeltocht is, helpe we wer mei!”
Een mooier slotwoord konden we niet bedenken, oftewel: MET ELKAAR !!

