Wèttegij’t?!
Quiz#Speurtocht

Beste allemaal,
Wij, van
denken dat iedereen in deze tijd wel
wat afleiding, ontspanning en een leuke wandeling in
de buitenlucht kan gebruiken.
Verveel je je dit weekend of deze vakantie?
Ga lekker wandelen en neem deze Wèttegij’t?!
Quiz#Speurtocht mee op pad.
Iedereen mag, gratis, meedoen!
Elke dag een stukje lopen of alle opdrachten in 1
keer volbrengen? Altijd goed!
Vergeet niet om een pen en je telefoon mee te
nemen!

Om kans te maken op de titel: "Wèttegij't
Speurder" en een leuk prijsje te winnen, ontvangen
we je antwoorden graag voor 1 maart 2021, via:
info@doennederwetten.nl
We hopen snel weer de ‘Wèttegij’t?! Quiz’ te kunnen
organiseren; het quizboek ligt klaar!
We wensen je veel wandelplezier!
Maar neem wel de coronamaatregelen
in acht. Zie de site van het RIVM.
Groetjes, DOEN! Nederwetten
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Alle opdrachten, foto's en omschrijvingen zijn te
vinden in Nederwetten binnen de rode cirkel.
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Opdracht 1:

Op deze pagina vind je (detail)foto’s gemaakt in
Nederwetten. Schrijf de letter van de foto op de juiste
plaats waar de foto gemaakt is, op de plattegrond (blz 3).

A

B

C

D

E

F
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Opdracht 1: vervolg

G

H

I

J
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Opdracht 2:

Hieronder vind je cryptische omschrijvingen. Ze hebben
allemaal iets met Nederwetten te maken.
Noteer het antwoord onder de vraag.

1. Deze weg slaat nergens op
…............................................................................
2. Soenil Bahadoer zou goed op gang komen
…............................................................................
3. Met kriek aan de bommel
…............................................................................
4. Het bewerkte land in een kuil
…...........................................................................
5. Meel van de boerderij
…............................................................................

Opdracht 3:

Terwijl je aan het wandelen bent, geven we je hier iets om
over door te denken:

………………………………………/……………………………………………………/…………………………………….
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Opdracht 4:

Je bent langs heel veel mooie plekken in Nederwetten
gekomen. We hebben deze plekken verwerkt in
onderstaande woordzoeker. Welk woord blijft er over?
Noteer de oplossing in het vakje onder aan de puzzel.
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Opdracht 5:

Over Nederwetten is al veel geschreven
en verteld. Maar wat weet jij over
Nederwetten? Let je goed op en
kijk je rond in ons dorp wanneer
je wandelingen maakt?
Onderstaande teksten kan je zomaar tegenkomen in ons
mooie dorp. Misschien kun je onderstaande teksten uit het
blote hoofd aanvullen of loop je er toch even naar toe? Vul
de tekst aan en schrijf erbij waar je de tekst kunt vinden.
- Voetjes van de vloer, want
….................................……………………………………........................
-

.................................................................
- Ons Moeder, Nooit voelde ik een omhelzing………..........
………………………………………………………………………………………….…..

….......................................................
- Van ….…...... tot …......... was in de kerk ook het raadhuis
van de gemeente Nederwetten.
-

.......................................................................

- De heidevelden waren het domein van …...........................
...........................................................................rust zochten.
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Opdracht 6:

Ken je het gezegde: "niemand kan twee heren dienen"?
(2 dingen tegelijk doen, dat gaat niet…)
Tellen kunnen we allemaal...toch??
Maar kun je ook wandelen en tellen tegelijk?

❖ Hoeveel bomen staan er in de afrastering op de tip
Hoekstraat/Eikelkampen/Hooijdonk? ……………………………

❖ Hoeveel m²jeu de boulesbaan hebben we in
Nederwetten?…………………………………m²
❖ Hoeveel boomstammen zijn er verwerkt in de speeltuin
op de Esrand? ……………………………………
❖ Hoeveel driehoeken zie je op het kruispunt
Hoekstraat/Eikelkampen (bij F. Klomp auto’s)…………..….
❖ Hoeveel fietsnietjes staan er rondom de MFA ..............
❖ Je kan op 1 plaats in Nederwetten goed over de
Dommel lopen. Hoeveel meter is het om de Dommel
over te steken? …..............meter
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Opdracht 7:

Bonus-opdrachten.
Om in deze Corona tijd lekker bezig te blijven, hebben we
hier een aantal bonus-opdrachten.
- Iedereen heeft wel een plekje in Nederwetten, dat voor
hem/haar echt typisch iets over Nederwetten zegt.
Maak op deze Nederwettense plek een leuke, creatieve
foto en plaats deze op onze Instagram pagina:
Vergeet niet om ons te volgen!
- Wij houden wel van gezelligheid en van een feestje.
Helaas is dit nu niet mogelijk. Bij het vergroten van de
sfeer in het dorp hoort natuurlijk muziek en het zingen
van een liedje.
Ga naar het plein bij de Koppel en zing hier een liedje
waarin tenminste 3 van de volgende woorden in
voorkomen:
hart – dag – jou – rood – hoofd – mij – liefde – zon – beren
Wij genieten graag mee! Maak een filmpje van je lied en
post deze op onze Facebook pagina. Vergeet niet om ons te
volgen!
- Vind jij het ook leuk om activiteiten te organiseren? Zou
je graag ook iets voor het hele dorp willen doen? Is het
antwoord: ja? Dan zijn we op zoek naar jou!!
Mail ons voor meer informatie: info@doennederwetten.nl
Of kijk op onze site voor meer informatie over DOEN!

DOEN! Nederwetten (www.doennederwetten.nl)

10

