
Veel plezier en succes. 

 

Gevelstenen, -tekens en -teksten puzzeltocht     sept. 2021 

 
Loop vanaf de hoofdingang van de Opstandingskerk naar links en sla weer linksaf de 

Wilhelminaweg op. Steek t.o. de molen over en ga de Kruittorenweg  op. Direct na de 

bocht zie je op nr.42 de oude gereformeerde pastorie. 

Vraag 1: 

Wat voor vruchten zie je boven de ramen in de gevel? 

Direct na de molen rechts de Willemshof in. Aan het eind links. Loop de Molenstraat 

door. Rechtsaf de Hoge Woerd op en aan het eind links, de Havenstraat in. Op nr.6, 

t.o. de Christelijke boekhandel, staat het Weeshuis. 

Vraag 2: 

Waar is Geref. Een afkorting van? 

Ga bij de zebra naar links, het kerkplein op. Direct rechts staat het oude stadhuis, nu 

museum. 

Vraag 3: 

Welk jaartal staat er boven de hoofdingang? [lastig lezen!]    

Loop rechtdoor, om de kerk heen, naar de toren. 

Vraag 4a, 4b: 

Welk jaartal staat er naast de ingang van de toren? En is de toren eigendom van de 

kerkelijke-  of van de burgelijke gemeente? 

Ga voor het brandweerhuisje, nu café De Pompier, langs en voor het vroegere 

arsenaal, zie je de kaasbel. 

Vraag 5 : 

Door wie en wanneer is de 100jarige kaasmarkt onthuld? 

Rechtdoor, oversteken bij de zebra, links voor de parkeergarage langs de 

Opheusdenstraat in. Dan rechtsaf de Emmakade op. 

Vraag 6: 

Wie is die man links op de gevelsteen bij de ingang van het gebouw rechts? 

Volg de Emmakade en neem de tweede straat rechts. Loop dit gezellige straatje in. 

Vraag 7: 

 Wat voor handel werd er gedreven op 1c? 

Kijk goed rond voor de volgende vraag. 

Vraag 8: 

Welke bouwmaatschappij bouwde het linker huizenblok? 

Aan het eind van de straat links, loop rechtdoor, langs de haven, steek over bij de 

zebra, voor de fietsenwinkel langs en sla rechts de Voorstraat in. 

Doorlopen tot de eerste straat links. Tegenover deze straat, staat een groot winkelpand 

op nr.14 

Vraag 9: 

Welke naam staat erop de gevelsteen? 

Sla de Jan de Bakkerstraat in. Halverwege deze straat, bevindt zich een schuilkerk, de 

Lutherse kerk. 



Vraag 10: 

Wat voor symbool staat bovenop deze kerk? 

Steek het kleine steegje naast de kerk over, pas op voor fietsers, loop rechtdoor tot het 

volgende steegje, De Torenwal. Op de hoek zit een gevelsteen, ter herinnering aan de 

eerste christelijke school. 

Vraag 11a, 11b, 

Door wie en wanneer werd de eerste steen gelegd van deze school? 

Loop rechtdoor, smalle weg, trapje op en je komt op De Hoge Wal. PAS OP VOOR 

AUTO’S. Steek over. Loop naar de ingangspoort van de Algemene Begraafplaats. 

Vraag 12: 

Welk symbool staat boven de hoofdingang? 

Loop ongeveer 50 m. door naar beneden; weer oversteken, rechtsaf naar beneden 

naar de Hoge Walstraat. 

Vraag 13: 

Welk jaartal staat op het poortje na nr.29? 

 Loop door naar de Achterstraat, steek deze over en ga rechtdoor naar de Voorstraat.   

Sla linksaf. 

  Zoek bij  “van Bemmel kaas en kip” de gevelsteen. 

Vraag 14: 

Wat schaadt deze persoon niet? 

Ga direct de Ahlmansteeg in en aan het eind links de Rijnstraat op. Aan de overkant 

zie je een Chinees restaurant. 

Vraag 15: 

In welk jaar werd dit pand, waar vroeger “Goudkuipje gemaakt werd, gebouwd? 

Neem rechts de Romeinsteeg, aan het eind links de Havenstraat in. Tegenover de 

wereldwinkel was het kantoor van het Groot Waterschap Woerden, herkenbaar aan de 

mooie gevelversieringen boven de ramen. 

Vraag 16: 

Wanneer werd dit kantoor gebouwd? 

Loop rechtdoor, steek de Wilhelminaweg over en je bent terug bij de kerk. 

 

 

De antwoorden zijn in de kerk te verkrijgen. 

 

 


