Puzzel(wandel)tocht 2020

1

2

15

16

3

4

5

6

7

8

17

18

19

20

21

9

22

10

11

12

23

24

25

26

13

14

27

28

De puzzelwandeltocht (ruim 4 km.) bestaat uit zwarte tekst (de route) en blauwe tekst (letters zoeken voor de
puzzel). Neem een pen mee, dan kun je de letters onderweg hierboven invullen.

Start op het Schoolhuijsplein in Oude Wetering
Vanaf het Schoolhuijsplein ga je linksaf (Kerkstraat)
Bij Kerstraat 41 zie je een tekst op het gebouw, de 5e letter vul je in bij vakje 8 en de 14e letter in vakje 26
Aan het einde van de straat ga je met de bocht mee naar links
Na het bord
oversteken naar de overkant (let goed op het verkeer, loop over de klinkerweg richting het water
Aan de rechterkant zie je grote hallen van een bedrijf, vul de 4e letter in bij vakje 1
Ga linksaf onder de brug door, loop rechtdoor langs het water (Kanaalweg)
Aan het einde links met de bocht mee
Aan de rechterkant staat een bord met een
, van de tekst die eronder staat neem je de 5e letter en die vul je in
bij vakje 23
Ga linksaf, dit is de Googstraat, loop deze straat uit en ga rechtsaf (Googermolenweg).
Bij de molendijk steek je schuin over (let goed op het verkeer) naar het voetpad
Je loopt langs een gebouwtje, schrijf de 7e letter in vakje 12 en de 10e letter in vakje 24
Bij de fietsenstalling ga je rechtsaf en daarna direct weer rechtsaf
Blijf op dit pad lopen
Op een bepaald moment zie je een bijzonder gebouwtje aan de rechterkant met een bord, schrijf de laatste letter in
vakje 17
Aan het einde van het pad ga je naar links (pas op bij oversteken), dit is de Bosrank
Bij huisnummer 41 staat een beroep op een bordje, schrijf de 1e letter van het 2e woord in vakje 22
De weg gaat hier naar links, na huisnummer 17 ga je naar rechts en loop je over de brug
Vervolgens ga je naar links en meteen weer naar rechts, blijf rechtdoor lopen op de stoep
Na huisnummer 16 steek je schuin de straat over (let goed op het verkeer) naar het parkeerterrein
Op het parkeerterrein zie je een straatnaambordje, schrijf de 6e letter in vakje 19
Volg het voetpad en als je bijna aan het einde bent, kun je naar links
Loop de straat door en kom je op een smal paadje, hier ga je rechtsaf naar de Watergang
Blijf op de stoep lopen tot je rechtsaf de Grundel in kunt lopen.
Ga de 1e straat links (is nog steeds Grundel)
Aan de rechterkant ziet je een bord met
, van de tekst die eronder staat neem je de 2e letter en zet die in vakje
16 en de 8e letter in vakje 5
Loop rechtdoor, dit is eerst nog Grundel en wordt later Schoener
Daar ga je rechtsaf het parkeerterrein op, vlak voor huisnummer 64 kun je naar links

Op de muur van nr. 64 zie je een groot konijn, neem de 3e letter van de naam van dit konijn en zet dat in vakje 2 en
de 9e letter in vakje 13
Loop dit pad uit, ga aan het einde naar rechts, aan het einde van het pad steek je schuin over (Schoener 49 t/m 61)
Loop langs het speeltuintje en ga aan het einde rechts af
Eerst over een pad en daarna over het parkeerterrein, bij de groene bank naar links
Op de kruising is een bijzondere stopplaats , van dit bord neem je de 4e letter vul je in vakje 11
Steek hier schuin naar links de straat over (let op het verkeer)
Ga de 1e straat naar rechts (Tjalk) via de straat, parkeerterrein naar het voetpad
Bij nummer 36 staat een bijzonder gebouwtje op palen, neem de 4e letter en vul deze in vakje 3 en de laatste letter
in vakje 10
Volg het pad
Je komt langs een bord (aan je rechterhand), de 9e letter vul je in bij vakje 27 en de 21e letter in vakje 20
Je kan rechtsaf een brug over, doe dit en ga direct weer rechts (Vlet)
Blijf het pad volgen en bij huisnummer 32 ga je links af, hou vervolgens rechts aan en volg het pad
Bij 4 zwarte paaltjes ga je naar rechts
Aan de rechterkant staat een bord, de 6e letter kun je invullen in vakje 9 en de 28e letter in vakje 4
Aan het einde van de straat ga je linksaf (Watergang)
Van de tekst die je op straat ziet staan, zet je de 8e letter in vakje 15 en de 10e letter in vakje 21
Blijf de Watergang volgen, na de brievenbus ga je links af, over het parkeerterrein en daarna over het pad tussen de
huizen
Neem van deze straatnaam de 3e letter en vul die in bij vakje 25
Voor de speeltuin ga je naar rechts, aan het einde van het pad ga je ook weer naar rechts (Botter).
Bij huisnummer 11 steek je de straat over (let op het verkeer)
Van deze straatnaam neem je de 5e letter, die kun je invullen bij vakje 14 en de 3e letter bij vakje 28
Loop door deze straat, dan kom je op het parkeerterrein, daar ga je naar rechts en aan het einde naar links
Vervolgens ga je over het bruggetje en dan naar rechts
Je komt langs een aantal zwarte paaltjes, tel deze en neem de zoveelste letter van het alfabet en vul dit in bij vakje 7
en 18
Je bent weer bij de Watergang, ga links af, na de eerste lantaarnpaal steek je over, let hier goed op het verkeer.
Neem de trap naar boven
De trap is door een bedrijf gemaakt, neem de laatste letter van de naam en vul die in bij vakje 18
Bovenaan bij de verkeerslichten steek je over (gebruik het verkeerslicht!) als je over de brug bent ben je weer op het
Schoolhuijsplein, het einde van de puzzeltocht.

Heb je de zin kunnen maken van alle gevonden letters?
Mail de oplossing en je naam naar info@feestcommissie.org en maak kans op een prijs.
Onder de juiste inzendingen verdelen we een paar leuke prijzen.

