
  
 
Wil je hulp bij het leren van Nederlands, rekenen of je digitale 
vaardigheden verbeteren? Kom langs bij het 
Taalpunt in de bieb!  
Taalpunt Wezep/Oldebroek 06-4570 6801  
Maandag 14.00-16.00 Vrijdag  17.00-19.00 uur 
spreekuur bibliotheek Wezep 
taalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl  

 

 

   

         
Puzzeltocht door Wezep, 4,2 km, duurt ongeveer 1,5 uur. (Natuurlijk is dat gemiddeld.) 
Kan verkort worden (ca. 2,8 km), duurt dan ca. 1 uur. Zie op het eind bij letter O.  

Ga dan niet rechts, maar linksaf. Loop de weg uit en bij de Zuiderzeestraatweg links, totdat 
je bij het Dorpshuis komt. 
Je kunt de vragen maken terwijl je loopt. Neem een pen mee! Of maak het digitaal. 
 
Start bij de bibliotheek in Wezep.  
VEEL PLEZIER!  
-A. Sta met je rug naar de hoofdingang van de bibliotheek. (Je bent dus buiten.) 
 
-B. Loop naar links en weer naar links (= pad volgen) tot je op de Zuiderzeestraatweg komt. 
 
Vraag 1. a) Waarom staat in deze naam Zuiderzee?__________________________________ 
 
   b) Waarom staat in deze naam straat én weg?_______________________________ 
 
-C.  Sla rechtsaf en loop met de bocht mee. Loop ca. 100 m door. 

Vraag 2. a) Hoe heet het gebouw waar je kunt eten en drinken aan je rechterhand? _______ 
 
  b) Wat kun je er ook houden? _________________________________________ 

 
-D.  Draai je om en steek de weg over. Ga dan naar links.  
Je loopt nu aan de andere kant van de weg terug. Steek een straat over en vervolg je weg. 
 
Ga met de weg mee als hij naar rechts buigt. 
Vraag 3. a) Wat verkoopt de eerste winkel die je voorbij loopt? ________________________ 
  

  b) En de tweede winkel? ___________________________________ 
 
-E. Ga rechts na huisnummer 5(d) Even zoeken om de hoek. Dit is een fiets/voetpad. Loop dit 
paadje uit.  Je komt op de kruising van de Van Pallandtlaan en de Van Limburg Stirumlaan. 
 
Vraag 4. a) Een laan is hetzelfde als: (Kies uit 1, 2, 3 en 4. Meer antwoorden zijn goed. Zet er 
een streep onder) 

         b) Welk woord is het best?  Zet er een cirkel om! 
 
1. Rijbaan  2. Paadje 3. Weg    4. Straat 



 
-F. Steek over en ga rechtuit langs het gebouw…. 
Vraag 5.a) Wat voor gebouw staat in de hoek van de 2 lanen? _______________________ 
 

 b) Wat is de naam van dit gebouw? ______________________________________ 
(vervolg F) tot de hoek van de straat. 
 
Vraag 6. a.) Bij welke sport hoort het veld en het gebouw rechts? _____________________ 
    

 b.) Dit veld heet de Brink en was vroeger het _____________________ van een dorp. 
 
-G. Steek over en ga het onverharde pad op. Loop die uit en op de kruising zie je een oude 
boerderij. (links voor) 
 
Maak met deze boerderij op de achtergrond een selfie met je telefoon met jou. Stuur deze 
foto naar het Taalpunt: 06-12660976. Schrijf er iets leuks bij.  
  
 
Vraag 7. a) Hoe heette de man van een boerderij vroeger en nu soms ook? _____________  

 
  b) En de vrouw? ____________________ 

 
-H. (Tip: Als je hier rechtsaf gaat of rechtdoor, dan is daar een mooi gebied om eens te 
wandelen!)  
Sla nu linksaf. Wandel door totdat je op een verharde weg komt.  
 
-I. Aan je rechterhand staan struiken, waar ik later in vraag 11 op terugkom.  
Ga rechtdoor (niet rechts!) tot je weer op de Van Pallandtlaan komt. 
 
-J. Ga rechts en steek de Oranjeboomlaan over en loop over een fiets/voetpad en steek de 
Bovenheigraaf over. Pas op! Goed uitkijken!! 
 
-K. Je komt nu op de Komijnakker. Ken je komijnekaas? Een al heel lang bekend gekruide 
Ned. kaas!! 
Loop deze uit tot je op de Koolzaadakker komt. 
 
Vraag 8. a) Welke kleur hebben de bloemetjes van koolzaad?  ____________________ 
  

  b) Wat wordt er van koolzaad gemaakt? _________________________ 
 
-L. Loop van de Koolzaadakker verder over de Wortelakker en dan over het voetpad (steeds 
rechtdoor) tot je bij de Stationsweg komt. 
 
Vraag 9.a) Welke kleur heeft een wortel die je kunt eten? ______________________ 
   

 b) Wat is een ander woord voor die wortel? ___________________________ 
 



-M. Steek de Stationsweg over.  
 
Vraag 10. a)Waarom heet deze weg zo? ________________________________________ 
 
b) Je komt op de Seringstraat. Een struik met bloemen die in het voorjaar heerlijk _________ 
 
-N. Loop de weg uit en steek over over het zebrapad. Loop langs het Chinese restaurant. 
Je komt bij een plein. Op het plein zijn parkeerplaatsen.  
 
Vraag 11. a) Hoe heet dit plein? _______________________________________ 

    
    b) Waar is dit plein naar vernoemd ______________________________________ 
 

-O. Loop rechtdoor over het plein richting de Plus en sla voor de Plus rechtsaf. 
(Of sla linksaf als je nu graag terug wil naar het beginpunt. Tot hier is de kortere route!! Bij 
Zuiderzeestraatweg linksaf tot je weer bij het Dorpshuis komt.) 
 
-P. Als je verder gaat na voor de Plus rechtsaf: Ga direct links tot je bij de glasbak komt. Dan 
rechtdoor tot je op een fietspad komt. Loop die uit en ga rechtdoor. Dit is de Magnoliastraat. 
 
- Q. Loop door tot je op de Azaleastraat komt. Ga daar links en dan rechts. Dit is de 
Spireastraat.  
 
Vraag 12. a) Magnolia, Azalea en Spirea: Waar komen deze namen  vandaan? ____________      
   

    b) In welk seizoen bloeien ze meestal? ___________________________ 
 
-R. Ga links en direct rechts de Nieuwlandsweg op. Sla bij de Klinkenberg linksaf en weer 
links.  
 
Vraag 13. a) Om welk gebouw ben je nu heen gelopen? ______________________________ 
 
     b) Wie gaan naar dit gebouw? ___________________________________________ 
 
-S. Ga rechtsaf, steek de Kerkweg over en ga rechtsaf bij de Boterakkers. 
 
Vraag 14. a) Wat is een akker? __________________________________________________ 
     

    b) Als er alleen gras op groeit, hoe heet het dan? ___________________________ 
 
-T. Je komt nu op de Veluwelaan. 
 
Vraag 15. a) Waar is de Veluwe bekend om? _______________________________________ 
       

    b) In welke provincie ligt de Veluwe? _____________________________________ 
 
-U. Ga bij de Veluwelaan linksaf tot je  bij de Zuiderzeestraatweg komt. 



 
-V. Ga daar links en neem de eerste weg rechts. Dit is de Wolthuisweg.  
 
-W. Loop deze uit tot je bij de bocht komt die weer naar de Zuiderzeestraatweg gaat.  
 
-X. Ga daar rechts het pad op en dan links.  
Vraag 16. a) Welke windrichting zit in de straatnaam? _______________________________ 
 
    b) Welke andere windrichtingen hebben wij? _______________________________ 
  
 
-Y. Als je ca. 150 meter doorloopt zie je aan je linkerhand het Dorpshuis ‘de Brinkhof’ met de 
bibliotheek weer. 
 
-Z. Bij de ingang kun je afscheid nemen of besluiten even naar binnen te gaan, als de 
bibliotheek open is. 
(Elke dag van 14.00 – 17.00 uur, op vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur.) 
 
 
Doe je antwoorden in de brievenbus van de bibliotheek t.a.v. het Taalpunt. 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.  


