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PUZZELTOCHT door Hattem. 

Duur van de tocht is ongeveer 1 uur. 

 

Deze puzzeltocht is gemaakt door Taalpunt ter gelegenheid van de Week van 

Lezen en schrijven. Je kunt meedoen tot vrijdag 11 september. 

Haal het formulier op bij de bibliotheek in De Marke. 

Je kunt het ook thuis zelf downloaden op www.bibliotheeknoord-veluwe.nl 

Voor je begint moet je hier eerst je naam en het nummer van je mobiele 

telefoon invullen. 

 

 Je naam: 

 

 Je nummer van je mobiele telefoon: 

 

Het begin van de puzzeltocht is op de Markt, voor de Grote Kerk. Er is geen 

vaste starttijd, je mag zelf weten wanneer je begint.  

 

O ja, je hebt een pen nodig, neem die dus mee. 

 

 Veel plezier en succes met de vragen. 

 

  

  

http://www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/
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START! 

 

• Je staat op de Markt, met je rug naar de Grote Kerk. 

Loop tussen de winkelstraat tegenover de kerk in. 

Wacht even bij het 2e huis links. 

Draai je om en kijk omhoog naar het 1e  huis. 

Op het balkon hangt een dier. 

 

Vraag 1: Welk dier is dat? Schrijf het antwoord op. 

 

 

• Loop verder tot dat je bij de EERSTE brillenwinkel bent. 

 

Vraag 2: wat is de naam van de winkelier? 

(zijn naam begint met een G). 

 

• Ga na de TWEEDE brillenwinkel rechtsaf het kleine straatje in. 

Wacht even bij het eerste winkeltje. 

Er staat een mand buiten met kranten er in. Of de mand staat achter 

het raam. 

Zo’n krant, met het stadsnieuws, krijg jij gratis elke week in je 

brievenbus. 

 

Vraag 3: Hoe heet die krant? 

 

 

• Loop verder. Aan het einde van het straatje is een restaurant. 

 

Vraag 4: Wat is de naam van het restaurant? 

 

• Omdat je aan het einde van het straatje bent moet je kiezen: ga je 

rechts, of ga je links af? 

Je moet in de nieuwe straat gaan naar huisnummer 23. 

 

Vraag 5: Hoe heten de mensen die op nummer 23 wonen? 
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• Een stukje verder staat een gebouw met een stoepje naar de deur. 

Er hangt een groot bord met namen. 

In de linker bovenhoek staat de naam die jij moet opschrijven. 

 

Vraag 6: Wat was dit gebouw vroeger? 

 

• Loop verder. Ga de eerste straat rechts in, richting de molen. 

 

Vraag 7: In welk jaar is de molen gebouwd? 

 

• Ga verder. Na de bocht zie je een huis met een fel blauwe deur en 

blauwe luiken. 

 

Vraag 8: Het is een museum, hoe heet het? 

 

• Loop verder. Als je bijna aan het einde van de weg, staat er links van 

de weg een groen schuurtje. Je moet goed kijken. 

Aan het schuurtje hangen klompen. 

 

Vraag 9: Hoeveel klompen hangen er op de bovenste rij? 

 

• Loop verder en houd links aan. 

En ga dan naar rechts. 

Wacht nog even voordat je de poort door gaat. 

Rechts boven op de muur zit een man. 

 

 

Vraag 10: Wat is die man aan het doen? 
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• Als je net door de poort bent gegaan, maak dan een foto.  

 

Maak een selfie, waarop jij en de poort staan. Schrijf je naam er op 

en wat leuks er bij.  

Stuur je selfie naar Saskia op nummer 06 22 00 66 04. 

Zij zit in de jury. 

 

 

• Loop verder. 

Op het derde huis aan de linkerkant zit een steen met een plaatje. 

 

Vraag 11: Wat voor werk doet die man? 

 

 

• Loop door. 

Steek over bij de kruising. 

Even verder, ook aan de linkerkant, zie je weer een steen met een 

plaatje. 

 

Vraag 12: Wat staat er op dat plaatje? 

 

 

• Loop verder. 

Je komt nu weer op de markt. 

Ga direct links voor het Stadhuis langs. 

Wacht even bij de hoofdingang op nummer 1. 

 

Vraag 13: Als je naar binnen wilt gaan, hoeveel traptreden moet je 

dan op? 
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Zo, dat was het! 

 

Bedankt dat je mee hebt gedaan. We hopen dat je het leuk hebt 

gevonden. 

 

Breng het formulier terug naar de bibliotheek. 

 

We gaan de antwoorden op de vragen bekijken. En natuurlijk gaan we 

ook de selfies zien. Wie de meeste antwoorden goed heeft en de 

leukste selfie heeft gemaakt, die wint de boekenbon. 

 

 


