Puzzel(wandel)tocht 2021
De puzzelwandeltocht (bijna 5 km.) bestaat uit zwarte tekst (de route) en in blauwe tekst de vragen.
Neem een pen mee, dan kun je de antwoorden onderweg invullen.
Start op Schoolhuijsplein in Oude Wetering
Loop richting Kerkstraat en ga linksaf
Wat voor huis is nummer 40? (vul in bij 4)
Wat was vroeger op nummer 83 gevestigd? (vul in bij 17)
Aan het einde van de straat met de bocht mee naar de Bruggestraat
Na het bord
oversteken naar de overkant (let goed op het verkeer, loop over de klinkerweg richting het water,
onder de brug door
Welke waarschuwing zie je over de hoogte? (vul in bij 10)
Ga daarna linksaf naar de Googstraat
Welke tekst staat op dit verkeersbord (vul in bij 6)
Ga vervolgens rechtdoor, dit is de Googermolenweg
Aan de rechterkant is een smal pad, hoeveel brievenbussen staan hier? (vul in bij 23)
Van wie is dit logo?
Vul in bij 25
Welke tekst staat op het blauwe bord dat gaat over het bouwjaar bovenin de molen? (Vul in bij 14)
Dit schip is genoemd naar een voormalige koningin, wat was haar naam? (vul in bij 8)
Ga linksaf naar de Sotaweg, loop op het voetpad aan de linkerkant
Wat zie je op het dak bij nr. 21 (vul in bij 19)
Welke bloemen worden geteeld bij de firma Rodewijk? (vul in bij 22)
Welke bloemen worden geteeld bij de firma Hogenboom? (vul in bij 27)
Welke bloemen worden geteeld bij de firma Wesselman? (vul in bij 3)
Ga tussen het parkeerterrein en huisnummer 63 het pad in
Waar heeft dit parkeerterrein een speciale plek voor? (vul in bij 7)
Ga na de speeltuin naar links (Godfried Bomanslaan) en direct weer naar rechts, blijf dit pad volgen langs het hek en
na de bocht
Wie houdt de lamp vast bij Nicolaas Beetslaan nr. 15 (vul in bij 16)
Na de bocht staan in het grasveld 2 bomen met een afwijkende kleur bladeren, vul de kleur in bij 20
Aan het einde links af (niet oversteken), dit is de Middenweg en gaat over in de Rembrandt van Rijnsingel
Hoe heet de halte van de buurtbus, vul in bij 11
Volg de Rembrand van Rijnsingel (bij huisnummer 3) links aanhouden
Wat is de achternaam van de familie die op nummer 11 woont? (vul in bij 15)
Steek de weg over, let op het verkeer! Loop tussen de parkeerplaats en huisnummer 18 door.
Met een kleine zig zag blijf je het pad volgen
In een boom aan je rechterhand (tussen de struiken) hangt een hotel voor… (vul in bij 26)
Welk spel kun je in deze speeltuin doen aan de linkerkant? Vul in bij 18
Na de speeltuin ga je rechtsaf, dit is de Vincent van Goghlaan, aan het einde naar links (Breitnerlaan)
Wat staat er in de voortuin van huisnummer 42 (vul in bij 24)
Volg het pad en houdt links bij de splitsing
Op een boom hangt een poster met de naam van de boom, wat is het voor een boom? (vul in bij 2)
Loop door over parkeerterrein en steek bij het zebrapad de Rembrandt van Rijnsingel over.
Ga links af, de eerste rechtsaf en weer rechtsaf, via de hekken het pad volgen
Dit bord waarschuwt je, attentie … (vul in bij 12)
Welk dier is niet welkom op het schoolplein volgens speciale stoeptegels (vul in bij 13)
Aan het einde linksaf (Vlet), 1e pad naar links (over de brug), loop naar speeltuin Aak
Hoeveel 'eilanden' telt de speeltuin? (vul in bij 9)
Ga via de rechterkant langs de speeltuin, bij huisnummer 28 naar rechts (richting Botter)
Welk ronddraaiend voorwerp staat in de achtertuin van Aak 28 (vul in bij 5)
De eerste straat linksaf (punter)
Welke dieren zie je op de muur van de schuur bij Punter 1? (vul in bij 1)

Ga aan het einde naar rechts en naar links over de brug en direct naar rechts, na de hekken naar links
In de carpoort van Watergang 97 hangt een schilderij van een … (vul in bij 28)
Steek de Watergang over, let goed op het verkeer, neem de trap naar boven.
Steek over bij de oversteekplaats van de Alkemadelaan (gebruik het verkeerslicht!)
Welk fruit groeit aan de struiken naast de brug (vul in bij 21)
Je bent weer terug op het Schoolhuijsplein

Heb je de zin kunnen maken van alle gevonden letters in de grijze vakjes?
Mail de oplossing en je naam naar info@feestcommissie.org of via de Whatsapp naar 06-39575710 uiterlijk 11 juli en
maak kans op een prijs. Onder de juiste inzendingen verdelen we een paar leuke prijzen.
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