
PUZZELRIT MEIVAKANTIE 2020 
VRAGEN 

 
Voordat jullie gaan rijden even een paar opmerkingen:  
 
Op de eerste bladzijdes vinden jullie de routebeschrijving. Vaak staat daar een kenmerk 
achter (V1-V23) Deze corresponderen met de opdrachten en vragen die jullie moeten 
beantwoorden. 
 
 
- in de route rijd je langs een aantal boerencampings. Wij willen graag weten hoeveel en  
  hoe ze heten; 
- welk dorp is uitgeroepen tot Mooiste plaats van Gelderland in 2019 door Omroep 
  Gelderland; 
- hoeveel drempels en plateau’s tel je op het rondje Nieuwe Kerkstraat, van Dijkhuizenstraat, 
  Vrouwenweg en Amersfoortseweg? 
 
Wij hebben detailfoto’s gemaakt van objecten langs de route. Kunnen jullie ze allemaal 
terugvinden? Ze staan op willekeurige volgorde. Geef ons de adressen. 
 
Rondje N’veen / Holkerveen / Hoevelaken / Zwartebroek / Appel / Driedorp / N’veen 
35 km 
 
Start Veense Hart 
Winkelmanstraat richting sporthal de Baggelaar     V1 
Westerveenstraat, einde rechtsaf       V2 
Nieuwe Kerkstraat, rotonde rechtdoor      V3 
Domstraat, linksaf         V4 
Dijkje, einde linksaf  
Hooglandseweg schuin links oversteken Amersfoortseweg en gelijk rechtsaf V5 
Laakweg, rechtsaf          
Hoevelakerveenweg, einde rechtsaf       V6 
Veenwal, bij driesprong met bankje linksaf 
Kerkepad, bij paaltje en spiegel linksaf      V7 
Grasmaat, einde bij drempel rechtsaf 
Veenslagenweg, einde rechtsaf 
Kantemarsweg, einde linksaf drempel op 
Westerdorpstraat (door het winkelcentrum), gaat over rechtdoor bij muziektent in 
Oosterdorpstraat 
Volg Oosterdorpstraat tot, rechtsaf       V8 
Julianalaan, einde linksaf 
Koninginneweg, rechtsaf over bruggetje richting Telstar Korfbal   V9 
Middelaarseweg, gaat over linksaf in 
Middelaar, einde linksaf  
Klaarwater, volgen gaat over in       V10 
Oosterdorpstraat, rechtsaf          
Penningweg, rechtsaf op viersprong richting 



Veenwal, schuin rechtdoor 
Veenburgerweg, einde linksaf       V11 
Damweg (gaat over in Schoolstraat), bij viersprong op drempel bij Ruitersportcentrum Kraaij 
rechtsaf 
Blokhuizersteeg, rechtsaf 
Vossenweg, linksaf         V12 
Koperweg, einde rechtsaf  
Peerweg, bij driesprong rechtdoor gaat over in     V13 
Leemweg, linksaf 
Diepenrustweg, einde linksaf        V14 
Zelderseweg, gelijk na ruim 100 meter rechtsaf 
Akkerweg, linksaf (asfaltweg volgen!) 
Schoenlapperweg, linksaf 
Woudweg, rechts aanhouden bij 3 sprong met picknicktafel   V15 
Appelsestraat, rechtsaf        V16 
Kamersteeg, einde rechtsaf         V17 
Zelderseweg, in Driedorp linksaf       V18 
Slichtenhorsterweg, na bossages linksaf      V19 
Blokhuizersteeg, bij viersprong Ruitesportcentrum Kraaij rechtsaf 
Schoolstraat, rechtsaf 
Tussen nummer 111 en 109 rechtsaf, ook met auto kun je doorrijden  V20 
over onverharde weg , met auto MAX 20 KM/      
     
Buntwal, einde bij viersprong schuin rechts (feitelijk) rechtdoor 
Vrouwenweg, einde bij rotonde linksaf      V21 
Amersfoortseweg, bij Rotonde linksaf (richting Nijkerkerveen)   V22 
Nieuwe Kerkstraat, Linksaf         V23  
Van Noortstraat, Linksaf  
Winkelmanstraat 
Veense Hart / Einde 
 
 

VEEL SUCCES EN PLEZIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
V1 Rechts ligt de Baggelaar; Mw J. v.d Veer- van Beek legde de eerste steen. 
      Hoe oud was zij toen? 
      

     
V2 Bij de T-splitsing zien we een bloemenwinkel. Wat maakte deze bloemenwinkel vroeger      
      zo uniek? 
 
V3 De eerste huizen van de Nieuwe Kerkstraat staan aan een doodlopende straat.  
      Wat is de som van de huisnummers aan dit stuk? 
 
V3 Een van deze huizen had vroeger een woord op het dak staan, welk woord stond op de   
      dakpannen?  Welke naam heeft het huis nu 
 

     
V4 Nu zijn het woningen, Domstraat 45 en 47 maar wat was de bestemming van het gebouw 
      bij oprichting en welke naam had het gebouw? 
 
 

     
 
V5 Op de hoek Amersfoortseweg/Laakweg aan de linkerkant is een dicht bos. Vroeger 
woonde hier Maartje. Zij deed veel collectewerk voor de kerk. Op latere leeftijd werd het 
lopen en fietsen haar te lastig . 
Welk vervoermiddel gebruikte ze toen voor het doen van de collecte? 
     
V6 Hoe heet de dierenbegraafplaats op de Hoevelakerveenweg en wat is een beetje vreemd 
aan het “hondenpad” dat er tegenover begint? 
 
V7 Rechts aan het Kerkepad liggen de velden van voetbalvereniging Hoevelaken. Hoe heet 
het sportcomplex?   
    
 



    
 
 V8 Links aan de Oosterdorpsstraat ligt hotel de Klepperman. De hoofdrolspelers van 
       een wereldberoemde TV-serie hebben hier in de jaren ’80 overnacht en zorgden voor     
       grote consternatie. Over welke TV-serie hebben wij het?  
 
V9 Hoeveel wedstrijden kunnen er tegelijk worden gespeeld op de velden van KV Telstar? 
      Hoeveel spelers en speelsters staan dan gelijktijdig op het veld? 
 
 
 
 

    
 
V10 Op welk tijdstip is vanochtend de eerste bus richting Amersfoort vertrokken vanaf 
        bushalte Klaarwater? 
 

     
V11 Op deze plek op de Veenburgerweg vond in 1977 iets bijzonders plaats. Het trok uit de          
        hele omgeving heel veel belangstelling. Weten jullie wat dat was?             
        Een hint:  https://www.facebook.com/groups/289122688474713/ 
 
       
V12 Links van de weg aan de Koperweg staat een klein paaltje met een geel plaatje. Welk     
        bedrijf krijg je aan de telefoon als je nummer 050-5211500 belt?    
 
V13 Op de driesprong Peerweg/Leemweg/Wielweg staat een ANWB paddenstoel. 
        Hoeveel kilometer krijg je als je alle afstanden die op de paddenstoel staan bij elkaar 
        optelt?  
 
 
V14 Diepenrustweg 2, hoeveel leilindes staan voor het huis aan de kant van de Zelderseweg? 
 
V15 Door wie of wat is de bank geschonken aan de Appelsestraat? 
 

https://www.facebook.com/groups/289122688474713/


V16 Aan de Kamersteeg staat een informatiebord over de Appelse Walburg. Wat is een  
        “spieker”?    
 
V17 Welke zin staat er geschreven achter de ramen van basisschool de Appelgaard? 
 
 
 

     
 
 V18  Korenmolen de Hoop heeft een windvaan. Wat stelt die voor? 
 
V18 Links in Driedorp ligt een tankstation. In welke taal worden bezoekers welkom geheten? 
 
 
 

     
 
V19 Welke oud-Veronica DJ woont in dit optrekje aan de Slichtenhorsterweg? 
 
V20 Hoe heet het laatste huis aan de onverharde weg? 
 
V21 Vrouwenweg 27 woont Kees van den Heuvel. Van welk stripfiguur is ooit een groot bord 
        uit zijn tuin ontvoerd?  
 
 
 
 
 



     
 
V 22 Hoe wordt deze wijk aan de Amersfoortseweg waar voorheen allemaal huisjes stonden  
         van dit soort/model in Nijkerkerveen veelal genoemd? 
 
 
 

       
  
 
V22 Links ligt de Zomertuin, voorheen Partycentrum De Laak en nog daarvoor discotheek 
        Starlight. Wat was de oorspronkelijke bestemming van het pand en wat was de naam? 
 
 
 

     
 
V22 Daarnaast de Paddestoel. Hoeveel witte stippen tellen jullie op het dak? 
 

Welke prijs ontving de Paddestoel volgens TROUW? Welke prijs ontving de journalist 
van de uitbater van de Paddestoel? 
 
 

V23 We rijden langs de velden van Veensche Boys. Er staat nu een prachtig nieuw clubhuis. 
        Wat moest persé ook in het ontwerp van het nieuwe gebouw komen dat ook in de  
        oude kantine een blikvanger was en waarom precies wilde men dat? 
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Spelregels voor de Puzzelrit 

 

 

• Hou minimaal 1,5 meter afstand van andere 

weggebruikers 

 

• Deelname aan de puzzelrit alleen met gezinsleden. 

 

• De route vormt een rondje, start de route zo dicht 

mogelijk bij je huis om zo te zorgen voor spreiding 

 

• Zie je bij een opdracht/vraag al mensen staan, wacht tot 

zij wegrijden. 

Hou de minimale 1,5 meter afstand! 
 

• Bij tegenliggers…fiets of loop achter elkaar, zo geef je 
elkaar de ruimte. 
 

• Laat de natuur schoon achter. Neem je eten en drinken 

mee van huis? 

 

• Neem het afval weer mee en gooi het thuis in de 

prullenbak. 

 
 


