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De kleurplaat is vanaf vrijdag 23 augustus 2019 in te leveren in de speciale Woerdy brievenbus in de Woerdy Shop.
De winnaar van de kleurwedstrijd zal bekend gemaakt worden op zaterdag 31 augustus rond 14.30 uur op het podium op het Exercitieveld. 
Gewonnen prijzen kunnen alleen dan opgehaald worden, zorg dus dat je er bij bent!

Mijn naam:  

Mijn leeftijd:  
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Woerdy’s

Piramidepuzzel
Om in de schatkamer van de piramide te komen moet je eerst 
je weg vinden naar de ingang. Verbind de letters waarmee je 
het woord ‘Woerdense Vakantieweek’ kan maken. Tijdens 
deze puzzel mag je alle kanten op. Je mag alleen niet 2x over 
dezelfde letter.

Laat je niet gek maken!
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Bereken de buit
Het is je gelukt de schatkamer te ontsnappen met een fl inke buit. 
Hieronder ze je de waarde van elk voorwerp. Kan jij de waarde uitrekenen 
van de buit die jij hebt gemaakt?
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Geef antwoord op de volgende vragen

Winpuzzel
Win een Woerdy goodiebag gevuld met gave Woerdy items!
Geef antwoord op de vragen onder de puzzel en vul deze bij het juiste nummer in. Stuur jouw 
oplossing naar puzzel@vakantieweek.nl met als onderwerp ‘Winpuzzel’. Op woensdag 28 
augustus maken wij de winnaars bekend via vakantieweek.nl. Je kunt je gewonnen prijs tot 
uiterlijk zaterdagmiddag 31 augustus ophalen bij de Woerdy Shop. Win je de prijsvraag niet, 
maar wil je toch zo’n toffe goodiebag hebben? Dat kan! Tijdens de Woerdense VakantieWeek 
zijn alle Woerdy items te koop in de Woerdy Shop op het Exercitieveld.

1. Een object waar je bloemen in kan doen.

2. Verkoopplek voor ongebruikte spullen.

3. Een dier met twee bulten op zijn rug.

4. De woonplaats van een prins.

5. Een droge zandvlakte.

6. Het thema van de Woerdense Vakantieweek.

7. Een geest die je drie wensen geeft.

8. De geest gebruikt dit voor zijn wensen.

9. De naam van onze mascotte.

10. Een plek met muziek en dansende mensen.

11. Mensen die brand blussen.

12. Een plek met attracties.

Ontsnap uit de 
schatkamer
Oh nee! Tijdens je zoektocht naar de schat 
ben je verdwaald geraakt. Vind de juiste 
uitweg en breng de schat in veiligheid!


