
 

          
 

Vraag: aan jullie rechterhand is een standbeeld te zien, aan wie is dit standbeeld opgedragen?  

Arie van vliet 

Los onderstaande kruiswoordpuzzel op: 

1. Fuif 

2. Laurium 

3. Utrecht 

4. Woerdy 

5. Woerden 

6. Vier 

Antwoord: Wandeltocht 

Vraag: hoeveel lantaarnpalen staan er direct aan de linkerkant van jaagpad  

9, 3 of 0 (correctie) 

Vraag: hoeveel km staan er op de borden op de wegwijzer als je net over de brug heen komt.  

128 

Vraag: Na ongeveer de eerste vijf huizen op Geestdorp volgt er een grote boerenschuur met 

“Alexanderhoeve” erop.  Dit bedrijf heeft ook een kaaswinkel in de stad. in welke straat zit deze 

winkel?  

Kruisstraat 

Inschattingsvraag: Jullie zijn zojuist de Van Teylingenweg overgestoken. Dit is een lange weg die 

door Kamerik, Kanis en de weilanden gaat. Hoe lang is de van Teylingenweg?  

7,3 KM 

Vraag: Hoe heet de dierenweide aan de linkerkant?  

kukele-boe 

 

 

  

Wandelpuzzeltocht WvW 2022  

 



Fietspuzzeltocht WvW 2022  - 32 KM 

Vraag: Hoeveel Eettentjes telt de Rijnstraat? (inclusief Pizza en Sushi)  

11 

Vraag: Kijk goed om je heen en maak het rijtje af – konijn – ster – lam – hond -- ?— 

Zwaan 

Vraag: gedurende dat jullie de Zegveldse uitweg uitfietsen, moeten jullie goed om je heen blijven 

kijken om onderstaand raadsel op te lossen.  

Ik ben niet voor één blik te vangen rara welk dier ben ik?   

Ooievaar 

Vraag: Los de Kruiswoordpuzzel op. 

 

1. Fuif 

2. Utrecht 

3. Woerdy 

4. Feest 

5. Woerden 

6. Vier 

7. Zegveld 

Antwoord: Fietstocht 

Vraag: Op de T-splitsing staat een wegwijzer met nog een aantal andere borden. Wat is de som van 

alle cijfers op deze wegwijzer en andere borden om de wegwijzer? 

1737 

Vraag: De watertoren staat algemeen bekent onder twee namen, noem er minstens één.  

Pietje Potlood of Het Zoutvat 

Vraag: Hoe heten de plassen aan jullie rechterhand? 

Nieuwkoops plassen / specifiek Noordeinde plas 

Vraag: rekenvraag: wat is het maximaal gewicht toegestaan op de pont – een pond = ?  

999.5 kilo 

Vraag: Inschattingsvraag, jullie fietsen nu op de Mijzijde. Aan jullie linkerkant van het water is een 

lange weg die de van Teylingenweg heet. Hoe lang is de van Teylingenweg?  

7,3 KM 

Vraag: waar staan de letters Laur um voor? (Ingang Brediuspark)  

Antwoord: de Romeinse nederzetting heette Castellum Laurium en werd later 
Woerden 

 



Fietspuzzeltocht WvW 2022 – 22km 

Vraag: Hoeveel Eettentjes telt de Rijnstraat? (inclusief Pizza en Sushi) –  

11 

Vraag: Kijk goed om je heen en maak het rijtje af – konijn – ster – lam – hond -- ? ---  

Zwaan 

Vraag: gedurende dat jullie de Zegveldse uitweg uitfietsen, moeten jullie goed om je heen blijven 

kijken om onderstaand raadsel op te lossen.  

Ik ben niet voor één blik te vangen rara welk dier ben ik?   

Ooievaar 

Vraag: Los de Kruiswoordpuzzel op. 

1. Fuif 

2. Utrecht 

3. Woerdy 

4. Feest 

5. Woerden 

6. Vier 

7. Zegveld 

Antwoord: Fietstocht 

Vraag: Op de T-splitsing staat een wegwijzer met nog een aantal andere borden. Wat is de som van 

alle cijfers op deze wegwijzer en ALLE andere borden om de wegwijzer?  

1737 

Vraag: Hoe heten de plassen aan jullie rechterhand? 

Nieuwkoopse plassen 

Vraag 6: Kraak de code, het antwoord is verscholen tussen de huisnummers 207 t/m 219.  

19A92 

Vraag 7: rekenvraag: wat is het maximaal gewicht toegestaan op de pont – een pond = ?  

999.5 kilo 

Vraag 8: Inschattingsvraag, jullie fietsen nu op de Mijzijde. Aan jullie linkerkant van het water is 

een lange weg die de van Teylingenweg heet. Hoe lang is de van Teylingenweg?  

7,3 KM 

Vraag: waar staan de letters Laur um voor? (Ingang Brediuspark)  

Antwoord: de Romeinse nederzetting heette Castellum Laurium en werd later 
Woerden 

 


