
De Boskapel wenst jou  

gezegende kerstdagen! 

Helaas organiseren we dit jaar vanwege Corona geen Kerst-

theater in de Boskapel. Daarom vind je in dit boekje:  

Hoe vier je online kerst met ons mee? 

& 

Een leuke kerstfotopuzzel! 



 

 

Vier je kerst (online) met ons mee?  
Op www.cgkv-nijmegen.nl/kerst vind je alle 

links die je nodig hebt voor: 

 

Donderdag 24 december: Kerstvertelling 
Vanaf 18:00 kun je thuis een sfeervolle Kerstvertelling meekijken. Ge-
schikt voor jong en oud! Je hoort het kerstverhaal, afgewisseld met 

mooie kerstliedjes. Je kunt het ook op een later moment kijken. 

 

Donderdag 24 december: Kerstnachtviering 
Om 22:00 beleef je een viering mee van Stadklooster Mariken.  

 

Vrijdag 25 december: Kerstviering 
Om 9:15 beleef je een viering mee van Stadsklooster Mariken. 

 

Vrijdag 25 december: Kerstochtenddienst 
Om 11:30 beleef je een dienst mee van de CGKV Nijmegen.  

Door bijbel lezen en zingen vieren we dat Jezus is geboren! 

 

Je kunt alles ook op een later moment terugkijken.  
Op www.cgkv-nijmegen/kerst vind je alle links. 

 



 

Kerstfotopuzzel in Heseveld 
Wil jij een leuk kerstgeschenkje ophalen? Of een mooie 

prijs winnen? Ga op zoek naar alle locaties van de foto’s in 
dit boekje. Gevonden? Bij elke locatie hoort een vraag. Vul 

het antwoord op die vraag in op de laatste pagina in dit 
boekje. Woon je niet in Heseveld? Ook dan mag je mee doen! 

 

Tip: alle foto’s zijn gemaakt binnen de rechthoek die wordt 
gevormd door de Graafseweg, Dennenstraat, Jacob van 

Campenstraat, Kometenstraat en Wolfkuilseweg.  

 

Onder de inzenders van juist ingevulde antwoordkaarten 
verloten we een kerststol, een kerstkrans en een  

kerststaaf. 

Veel succes! 
 

ps: wil je meer boekjes? Op www.cgkv-nijmegen.nl/kerst kun je dit boekje ook downloaden.  
Ook ligt er een stapeltje bij ‘Bij Bosshardt,’ Molenweg 97. 

 

Je kunt de antwoordpagina op 3 manieren inleveren:  
 1. Op zaterdag 19 december bij de Boskapel tussen 11 en 13 uur.   
 Dan krijg je een klein kerstgeschenkje! Het adres van de Boskapel 
 is Graafseweg 276. 

 2. Vóór 19 december in de brievenbus van de Boskapel. 

 3. Vóór 19 december in de brievenbus van de huiskamer van het 
 Leger des Heils ‘Bij Bosshardt’ op Molenweg 97. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Bij welk gebouw hoort deze 
muur? Noem de straat en het huis-
nummer. 

Foto 1: Waar is dit te zien? Noem de straat waar de 
ingang is van het speelveldje. 

Foto 3: Noem de straat en 
huisnummer van het gebouw 
waar deze blokken te zien zijn. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Aan welke straat is dit te zien?  

Foto 5: Wat is dit? En in welke straat 
vind je dit? 

Foto 6: Noem de straat en het 
huisnummer waar je dit kunt zien.  

Alle foto’s zijn gemaakt door Jan van Lierop 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Wat is dit? En wat is de 
dichtstbijzijnde straat?   

Foto 8: Waar zie je dit? Noem de 
straat en huisnummer van het 
gebouw.  

Foto 9: Wat is dit? En in welke straat zie je dit?   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Waar zie je dit? Noem de straat en 
nummer van de hoofdingang.  

Foto 11: Waar zie je dit? Noem 
de straat en nummer van dit 
gebouw.  

Foto 12: Bij welk gebouw zie je 
dit? Noem straat en huisnummer 
van de hoofdingang.   



Vul hier je antwoorden op de vragen in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoordpagina Kerstfotopuzzel 

Gegevens* 

Naam: ………………………………………………………………………………..……………… 

Adres en woonplaats: ……………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: of e-mailadres:…………………………………………………………………… 

*we gebruiken je gegevens alleen voor deze fotopuzzel. Daarna gooien we ze direct weg. 
 

Antwoorden 

Foto 1: straat ………………………………………………………………………………………….. 

Foto 2: straat en huisnr. ……………………………………………………………………. 

Foto 3: straat en huisnr. ……………………………………………………………………. 

Foto 4: straat ……………………………………………………………….……………………….. 

Foto 5: omschrijving object ……………………………………………………………. 

straat……………………………………………………………………………………………………….. 

Foto 6: straat en huisnr. ……………………………………………………………………. 

Foto 7: omschrijving object ……………………………………………………………… 

Dichtstbijzijnde straat ……………………………………………………………………… 

Foto 8: straat en huisnr. ……………………………………………………………………. 

Foto 9:.omschrijving object ……………………………………………………………… 

straat ………………………………………………………………………………………………………… 

Foto 10: straat en huisnr. ………………………………………………………………… 

Foto 11: straat en huisnr. …………………………………………………………………… 

Foto 12: straat en huisnr. ………………………………………………………………… 


