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                Wil je hulp bij het leren van Nederlands, rekenen of je digitale vaardigheden verbeteren? Kom langs bij het Taalpunt in de bieb!                             
                      Taalpunt Epe/Vaassen  06-12660976   
                      Maandag 14.00-16.00 spreekuur Vaassen-bibliotheek 
                      Maandag 17.15-19.15 spreekuur Epe-bibliotheek 
                      taalpuntepe@bibliotheeknoordveluwe.nl 

                       
 
 

Puzzeltocht door Vaassen. 2,5 km. Duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. 

Veel plezier!  

 

Start bij de bibliotheek in Vaassen.  

 

-Kijk naar het woord bibliotheek dat op de muur van de bibliotheek staat. 

 

1.Welke bestaande Nederlandse woorden kun je maken met de letters die in het 

woord bibliotheek zitten?  

Hoe meer woorden je kunt maken, hoe meer punten je verdient. (1-5 woorden: 1 

punt, 6-10 woorden: 2 punten, 10-15 woorden: 3 punten, etc.) (voorbeeld met het 

woord boeken: boek, bok, en, ken, nee, boe, koe, eb, bek, etc) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

-Loop de parkeerplaats op naar de kerk. Dit is de Kerkweg. 

Op het hoekje van de Kerkweg en de Torenstraat staat een wit huis. Het huis heeft een 

naam.  

 

2. Hoe heet dit huis? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

-Loop naar de deur van de kerk. Rechts van de deur hangt een bordje. 

 

3. Hoe laat zijn de zondagsdiensten van deze kerk? 

………………………………………………………………………………………….... 
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-Loop rechts naast de kerk verder. Aan de achterkant van de kerk zie je een grote steen in 

de muur. Je leest daar wie de eerste steen heeft gelegd.   

 

4. Wie heeft de eerste steen gelegd? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

-Draai je om. Je ziet de molen. Loop naar de molen toe, de Jan Mulderstraat in. 

Aan je linkerhand zie je een brievenbus. 

 

5. Welke postcodes moeten rechts in de brievenbus? 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Om hoe laat wordt de brievenbus vandaag geleegd? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

-Vervolg je weg de Jan Mulderstraat in. Loop nog steeds richting de molen. 

Rechts van je, op nummer 14, zie je een kapperszaak: de Rooij Hair en beauty.  

 

7. Wat zijn de openingstijden op zaterdag? 

……………………………………………………………………………………….. 

 

-Loop door richting molen. 

Steek de Houtzagerstraat over. Doe wel voorzichtig! 

 

8. Hoe heten de 4 lange dingen die aan de molen zitten?  

……………………………………………………………………………………… 

9.Waar werden molens voor gebruikt vroeger (en nog steeds)? 

……………………………………………………………………………………… 

10. Welk jaartal staat er in de rieten kap van de molen? 

……………………………………………………………………………………… 

 

-Loop door op de Jan Mulderstraat. 

Stop even bij nummer 26. (aan de rechterkant) 
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11. Hoeveel boompjes staan er in de voortuin?  

……………………………………………………………………………………… 

12. En wat ligt er op de grond? 

……………………………………………………………………………………… 

 

-Loop door op de Jan Mulderstraat. Op de stoep bij nummer 28 (rechts) ligt een stoeptegel 

met tekst. 

 

13.Wat staat er op deze stoeptegel? 

……………………………………………………………………………………… 

14. Wat betekent dat? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

-Aan het eind van de Jan Mulderstraat staat aan je rechterhand een gebouw. 

 

15. Wat is de naam van dit gebouw? 

……………………………………………………………………………………… 

 

-Ga linksaf de Stationsstraat in. Aan het eind van de straat zie je aan je linkerhand een rood 

gebouw met appartementen. Er staat een naam op.  

 

16. Welke naam staat er op dit rode gebouw? 

……………………………………………………………………………………… 

 

-Ga linksaf de Deventerstraat in. Loop meteen om de hoek het schuine stoepje op aan de 

zijkant van het rode gebouw. Loop naar de brievenbussen. 

 

17. Wie wonen er op nummer 40G? 

……………………………………………………………………………………… 

 

-Loop verder de Deventerstraat in. Aan je linkerhand zie je weer een kerkje.  
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18. Tel de planken van de deur en de raampjes die daar in zitten. Hoeveel is dat bij 

elkaar opgeteld?  

…………………………………………………………………………………………. 

 

19. Wanneer is de eerste steen van deze kerk gelegd?  

………………………………………………………………………………………… 

20. En door wie? 

………………………………………………………………………………………… 

 

-Blijf rechtdoor lopen. 

 

21.Hoe heet het bloemenhuis aan je linkerhand? 

………………………………………………………………………………………. 

22.Wat voor bloem(en) vind jij mooi? 

………………………………………………………………………………………. 

 

-Blijf rechtdoor lopen. Stop bij het Chinese restaurant de blauwe lotus. Kijk naar de menulijst 

die buiten op de muur hangt. 

 

23. Hoeveel moet je betalen als je een tomatensoep bestelt en nasigoreng met 

gesneden kip en groente? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

-Blijf rechtdoor lopen. Steek de Molenstraat over.  

Je ziet een fietswinkel aan je linkerhand.  

  

24. Benoem de onderdelen van de fiets op de volgende bladzijde. Elk goede 

antwoord is 1 punt. 
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-Loop maar weer verder.  

 

25.Hoe heet het kasteel dat je in de verte ziet? 

………………………………………………………………………………………. 

26. Wat zou jij doen als je in dat kasteel zou wonen? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

-Loop de Julianalaan in. Bij nummer 13 staat een houten beeld in de tuin.  
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27.Wat zijn dat voor dieren?  

…………………………………………………………………………………….. 

28.Hoe heet dat ding bovenop hun hoofd? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

-Loop verder rechtdoor. Steek de Torenstraat over en ga dan meteen rechtsaf het 

Kersendijkje in. 

 

29. Hoeveel loopplanken heeft het bruggetje? 

…………………………………………………………………………………….. 

30. Op het bordje staat dat je welkom bent op Cannenburgh. Mag je hier komen als 

de zon onder is? 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

-Loop het grindpaadje af. Kijk goed om je heen. Het is een mooi paadje. Sta even stil bij het 

eerste hek dat je tegenkomt. (aan je linkerhand). Er zitten punten op. Ze lijken wel van goud.  

 

31. Hoeveel punten heeft het hek? (niet de bolletjes tellen, alleen de punten!) 

………………………………………………………………………………………… 

 

-Loop door tot aan de molen. Daar staat een houten beeld.  

32. Maak een selfie met jou en het beeld. Stuur die via whats app naar het 

Taalpunt: 06-12660976. Schrijf er een leuke tekst en je naam bij. 

 

-Keer om en loop hetzelfde paadje terug.  

Steek de straat over en sla linksaf de Margrietweg in. Loop naar de bibliotheek. Dit is het 

EINDE van de puzzeltocht. We hopen dat je een fijne puzzeltocht hebt gehad. 

 

Doe je antwoorden in de brievenbus van de bibliotheek. 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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