
VBWAVOND 27aug nachtpuzzeltocht.docx  1 van 4 
 

 
 
 
VBW 
AVOND 
PROGRAMMA 
LIENDEN 

 
 

NACHT FIETSPUZZELTOCHT 
DONDERDAG 27 AUG 
HERVORMDE KERK 
START 20.30 – 21.30 UUR 

 
 

BESTE PUZZELAAR, 
 
Voordat je begint een paar tips en mededelingen: 
Het meedoen aan de puzzeltocht is geheel op eigen risico, wees voorzichtig in het verkeer, 
pas de verkeersregels toe en blijf op de geadviseerde afstand van elkaar.  
Het is op grote delen van de route donker. Misschien ben je niet bang in donker en fiets je 
zonder licht, maar weet dat de andere verkeersdeelnemers je dan niet kunnen zien en dat kan 
gevaarlijk zijn. Dus VAL OP!  
 
Wat moet je weten 
In de route beschrijving zijn wegen alle voor een fiets te berijden wegen en paden. Een 
doodlopende weg wordt in deze beschrijving niet als weg gezien. 
De route is ook in het donker eenvoudig te volgen.  
De vragen staan op een logische plaats in de routebeschrijving. Meestal is het antwoord langs 
of in de directe nabijheid van de route te vinden. Enkele vragen worden wel in de omgeving 
van een voorwerp of gebouw gesteld, maar het antwoord vind je niet langs de route. Dus, of je 
kent de geschiedenis van Lienden, of je maakt slim gebruik van je dagelijkse hulpmiddel.  
Elk goed antwoord is 10 punten. Heb je de oplossing goed is dat 30 punten extra en weet je de 
bonusvraag goed te beantwoorden dan komen er nog eens 30 punten bij. Omdat het soms erg 
donker kan zijn, krijgen jullie het antwoord op vraag 13 cadeau en zijn de eerst 10 punten 
binnen. 
En als meerderen alle antwoorden goed hebben, wie is dan de winnaar? Daarom noteer je 
start- en finishtijd en de totaal gereden tijd. Wij gaan uit van gemiddelde snelheid van 12 
km/h. Als meerdere puzzelaars hetzelfde aantal punten hebben, kijken wij wie het dichtst bij 
de 12 km/h uur komt. 
De antwoorden kun je invullen op pagina 4. De woorden worden zonder leestekens en spaties 
opgeschreven. Dus ‘mr. Jansen’ schrijf je op als ‘mrJansen’ 
De oplossing komt als de goede antwoorden worden opgeschreven in het verticale groene 
vlak te staan. Deze kun je overschrijven in het horizontale vlak 
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ROUTE-BESCHRIJVING 
 

1. Start vanuit De Open Deur richting de Waterstraat 
2. Aan het einde van de Papestraat rechts 
3. Op het Marktplein 1e weg links 
4. 1e weg rechts 

VRAAG 1: Wat is de naam van de molen aan de linkerkant van de weg? 

5. 4e weg links 

Vraag 2: Wat is het derde cijfer uit het jaartal op de boerderij links aan het 
einde van de weg?  

6. Einde weg rechts 

Vraag 3: De weg is vernoemd naar een markant persoon. Wat was zijn beroep? 

7. Het bord met “Doorgaand verkeer” negeren en de kei links laten liggen 
8. Einde weg links 
9. Na “Ingen” rechts 
10. 1e weg links 
11. Einde weg links 

We staat nu op het Dr. A.R. Holplein. We fietsen rond het gebouw op het plein 
en komen bij de kerk. Tijd om wat vragen te beantwoorden er staan bankjes. 
VRAAG 4: Aan welke gemeente hebben we de bankjes te danken? 
VRAAG 5: Hoe noemen we het gebouwtje wat op het plein staat? 
VRAAG 6: Wat is de naam van de kerk? 

12. We gaan van het plein af in de richting van de molen 

VRAAG 7: Wat is de naam van de molen?  

13. Einde weg rechts 
14. Einde weg links 
15. Na “Campingpark Blijwerven” rechts  
16. 1e weg rechts 

VRAAG 8: Welke naam staat er in het hekwerk van het eerste huis aan de 
linkerkant van de weg?  

17. Einde weg rechts 
18. 1e weg rechts 

VRAAG 9: Wat win je hier? 

19. Einde weg rechts 
20. 1e weg links 
21. 1e weg rechts 
22. Einde weg rechts 

We fietsen op de Zevenmorgen 
Vraag 10: Wat is een morgen? 

23. Einde weg links 
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24. 1e weg rechts 

Het is vakantiebijbel week.  
VRAAG 11: Waar doet de naam van deze weg aan denken? 

25. Einde weg rechts 

VRAAG 12: Welke friszoete peren worden hier geteeld? 

26. 1e weg links 

VRAAG 13: Wie heeft er ooit op Beemdsestraat 11 gewoond?  

27. We fietsen de dijk op 

Rechts zien we opnieuw een molen. De twee vorige molens waren koren-, 
graan- of meelmolens. 
VRAAG 14: Wat is (of was) dit voor een molen?  

28. Van de Rijndijk rechts de Marsdijk op fietsen 

Links zien we de voormalige steenfabriek de Tollewaard waar nu o.a. J. den 
Boer is gevestigd. Voordat we straks van de dijk af gaan zien we nog een 
voormalige steenfabriek  
VRAAG 15: Wat was de naam van die voormalige steenfabriek?  

29. 1e weg rechts de dijk af 
30. Einde weg links 

VRAAG 16: Waar kun je aan deze weg met ontbijt overnachten? 

31. 1e weg rechts 
32. Einde weg rechts 
33. De dijk over 

De school links heeft als naam De Sterappel, maar de naam was oorspronkelijk 
Burgemeester Kamp school. De aanleiding om de naam te veranderen was de 
rol van de burgemeester in de deportatie van een joods meisje.  
VRAAG 17: Wat was de naam van het 4-jarige meisje? 

34. Finish bij De Open Deur 
 
Antwoordenformulier inleveren bij De Open Deur 
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VRAAG 2
VRAAG 13 C O R R I E
VRAAG 17

VRAAG 6
VRAAG 1
VRAAG 16

VRAAG 3
VRAAG 5

VRAAG 7
VRAAG 14
VRAAG 15

VRAAG 10
VRAAG 9
VRAAG 12
VRAAG 4

VRAAG 11
VRAAG 8

BONUSPUNTEN

OPLOSSING =

Starttijd
Finishtijd Naam:

Totale duur in minuten Adres:
Telefoonnummer:


