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Ga vanaf de parkeerplaats van De Roeping op de kruising rechtsaf. Volgende kruising links en op 
splitsing rechts. Na de brug linksaf het bruggetje over. Bij splitsing oversteken het fietspad op. Bij 
splitsing aan het einde rechtsaf fietsstrook op. Fietsstrook volgen en rotonde 3/4 nemen. Weg 
vervolgen naar beneden en op de eerste kruising rechts. Op splitsing aan het einde rechts 
aanhouden. Weg vervolgen en kruising oversteken. Weg vervolgen en aan het einde rechtdoor 
paadje op de brug op. Onderweg komt u langs opdracht 1.

Opdracht 1 :
Hoeveel parkeervakken zijn 
aangegeven in het straatwerk 
bij deze gevel?

 
Antwoord 
invullen:

Bovenaan de brug rechtsaf het water over. Op de kruising linksaf, weg oversteken. Op splitsing links, 
volgende splitsing rechts. Aan het einde linksaf fietspad op. Na ongeveer 800m rechtsaf bij splitsing de 
weg oversteken. Aan einde van de weg links het fietspad op. Voor de rotonde rechtsaf de weg 
oversteken. Fietspad vervolgen (buigt rechtsaf) en weg oversteken. Aan overzijde linksaf richting de 
brug. Aan de overzijde van het water direct rechtsaf de winkelstraat in. Bij de kade vindt u opdracht 2.

  Opdracht 2:
Hoeveel vaste zitbanken staan 
er langs de kade tot aan het 
viaduct?

 

 
Antwoord 
invullen:

Na het viaduct het water aan uw rechterhand houden tot aan fietsknooppunt 28. Hier gaat u linksaf. 
Voor de kruising rechtsaf het fietspad op richting de verkeerslichten. Weg oversteken bij verkeerslichten
en aan overzijde rechts aanhouden. Dit is het traject voor opdracht 3

  Opdracht 3:
Hoeveel bruggen tbv 
landonderhoud (geen 
fietspaden, alleen rechts) telt u
vanaf dit bord tot aan de 
volgende kruising?

 
Antwoord 
invullen:

Kruising oversteken en fietspad op. Rechts aanhouden. Wanneer fietspad stopt richting grote weg en 
fietsstrook op. Eerste afslag rechts, rechts aanhouden en weer eerste rechts: fietspad op en bruggetje 
over. Aan het einde op splitsing rechtsaf, weg oversteken en fietspad vervolgen. Hier vindt u opdracht 4

CZWD Fietspuzzeltocht 2020
Opbrengst tbv GlobalRize – evangelisatie via internet

Lukt het echt niet? Bel voor tip:
06-53732497 (900-1700, ma-za)

Alle opdrachten bevinden zich aan de
rechterkant van de weg

Alle getallen zijn 
kleiner dan 10



  Opdracht 4:
  Hoeveel figuren staan 
afgebeeld op het grote bord op
deze sporthal?

 
Antwoord 
invullen:

Aan het einde op splitsing rechtsaf, voor de stoplichten weer rechts. Bij het water linksaf, bij splitsing 
rechts aanhouden, nog steeds langs het water. In het dorp bij de brug voorsorteren, weg oversteken, 
brug oversteken, dan weer rechtsaf weg oversteken het dorp in. De weg blijven volgen tot aan rotonde 
(ruim 1km). Op dit traject vindt u (al vrij snel) opdracht 5.

  Opdracht 5:
Hoeveel unieke letters heeft de
naam van dit huis?

 
Antwoord 
invullen:

Op de rotonde rechtsaf (eerste afslag), brug over, daar de rotonde linksaf (driekwart). Deze weg 3,5 km 
volgen tot fietsknooppunt 70. Hier linksaf, rechts aanhouden brug over en daar weer rechts. Op de 
kruising linksaf. Hier vindt u opdracht 6.
  Opdracht 6:
Hoeveel postadressen zijn er 
vanaf dit punt tot aan de 
volgende kruising?

 
Antwoord 
invullen:

Wilnis komt weer in zicht! Fietspad blijven vervolgen. U kunt uw deelnameformulier t/m 30 juni 
inleveren bij ‘De Roeping’, Kerkstraat 12 om kans te maken op een slagroomtaart!

Bedankt voor het meedoen aan de fietspuzzeltocht!
Wij hopen dat u heeft genoten van de fietspuzzeltocht en voor u onbekende wegen heeft befietst. Als 
dank kunt u met een bijdrage dit jaar het werk steunen van GlobalRize. GlobalRize verkondigt het 
Evangelie van Jezus als redder via internet, wereldwijd, op allerlei manieren in allerlei talen. 
U kunt uw gift overmaken via bankrekening NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. 
Gem. Wilnis., ovv ‘Fietspuzzeltocht / GlobalRize’.   www.globalrize.nl 

De CZWD (Commissie voor Zending en Werelddiaconaat) is een commissie binnen de Hervormde 
Gemeente van Wilnis. De commissie heeft als doel om met (en namens) de gemeente met het onderwerp 
zending bezig te zijn. Onder anderen door diverse activiteiten, zoals kaart-groeten-acties,  informatie-
bijeenkomsten en deze jaarlijkse fietspuzzeltocht.
Janneke, Henri, Jantine, Jopie, Arie

Lever uw volledig ingevulde antwoordformulier in om kans te maken op een heerlijke slagroomtaart!

Naam  : ....................................................................

Adres  : ....................................................................

Tel. Nr : ....................................................................

Oplossing:
Vul hiernaast de som van

alle gegeven antwoorden in

Antwoord
invullen:

http://www.globalrize.nl/

