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Puzzeltocht door Epe, 2,9 km, duurt ongeveer 1 uur 

Start bij de bibliotheek in Epe.   

VEEL PLEZIER! 

- Sta met je rug naar de hoofdingang van de bibliotheek 

 

- Loop naar links 

 

- Eerste weg rechts (dit is de Parkweg) 

1. Na ongeveer 100 meter zie je links de ingang naar de parkeergarage. Hoeveel 

moet je daar betalen om te parkeren? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Loop 50 meter verder en ga linksaf  het parkeerterrein op 

2. Rechts zie je een groot gebouw. Wat is dit voor gebouw? 

......................................................................................................... 

3. Wat kun je in dit gebouw doen? 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Voor het gebouw staat een beeld. Kijk op het plaatje op het beeld. 

Wanneer is het beeld hier neergezet? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Hoeveel treden heeft de trap van dit gebouw? 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Loop verder. Aan het einde van de weg rechts. 

6. Op het plein zijn parkeerplaatsen. Hoe heet dit plein? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Loop rechtdoor over het plein 
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- Voor het park links 

 

- Loop door tot de weg. Steek over en loop naar links 

7. Rechts van je zie je een gebouw. Er staat Mam’s op dat gebouw. 

Wat kun je doen in dit gebouw? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Loop verder. Steek de Pastoor Somstraat over. 

 

- Als je overgestoken bent zie je een beeld. 

8. Hoeveel hoofden staan er op dit beeld 

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Wat zijn zij vroeger geweest? Lees het bordje op het beeld. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Loop verder. Ga na de kerk rechts 

 

- Aan het einde van het pad ga je weer rechts. 

 

10. Je staat nu achter de kerk. Je ziet een bord aan de muur. Wanneer zijn er 

kerkdiensten? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Welk huisnummer heeft de kerk?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Loop door en ga linksaf (Willem Tellstraat) 

12. Op de helft van de straat is links een zaak waar MODIFY op staat. Wat kun je hier 

doen? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Tegenover MODIFY staat een verkeersbord met de letter P. Wat betekent dit 

bord? 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Aan het einde van de straat linksaf (Weemeweg) 

 

- Rechts zie je huisnummer 10 

14. Hoe heet dit huis 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Ga na dit huis rechtsaf 

 

- Na 50 meter links het voetpad op 

 

- Voor de vijver rechts 

15. Rechts zie je een standbeeld. Welke datum staat er op? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Loop verder om de vijver 

 

- Tussen de 2 banken ga je rechtsaf.  

 

- Ga daarna linksaf op de stoep. 

 

- Volg deze weg (Emmastraat) ongeveer 250 meter; de weg maakt een paar bochten, gewoon 

de weg volgen 

 

- Aan het einde van deze weg steek je over  

16. Je ziet een brillen winkel. Hoe heet deze winkel? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. Hoe laat sluit deze winkel op vrijdag? 

………………………………………………………………………………………………………………..….. 

18. Welke dag is het vandaag? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Als je met je rug naar de winkel staat loop je verder naar links 
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19. Na ongeveer 200 meter zie je links een hoog wit gebouw. Hoeveel verdiepingen 

heeft dit gebouw? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Na dit hoge witte gebouw steek je over en ga je naar links 

 

- Na 150 meter rechts 

 

- Einde van de weg links (Kuipersweg) 

 

- Na 30 meter in de bocht naar links (St. Gregoriusweg) 

 

- Na 75 meter links (Sint Marienweg) 

 

- Einde van de weg, na huisnummer 2, linksaf 

 

- Na 50 meter rechts  

13. Je ziet nu een bushalte. Hoe heet deze bushalte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Maak een selfie met je telefoon met jou en de naam van de bushalte er op. Stuur 

deze foto naar het Taalpunt: 06-12660976. Schrijf er iets leuks bij. 

- Na de bushalte linksaf. 

- Ga voor Grand café Cornelis rechts en weer meteen rechts. 

- Na 150 meter zie je rechts de bibliotheek en ben je aan het einde van de puzzeltocht. 

 

We hopen dat je een fijne puzzeltocht hebt gehad.  

 

Doe je antwoorden in de brievenbus van de bibliotheek. (om de hoek bij de personeelsingang)  

Zet je naam en telefoonnummer erbij. 

Als je je antwoorden inlevert voor 15 september 2020, kun je een boekenbon winnen.       

Hartelijke groet van het Taalpunt. 
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