
Voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar, 
samen met hun ouders.

Je kunt letters zoeken van 12 juni tot 27 juni 2021

Wat moet je doen? Zoek de ontbrekende letters van de zin hierboven. De 
letters vind je achter het raam van een van de huizen in de vetgedrukte stra-
ten van de puzzelroute. Het nummer voor de straatnaam hoort bij het num-
mer van de letter.

Mail de volledige zin voor 28 juni naar wbt@onsnieuwland.nl met vermel-
ding van je naam, leeftijd en je telefoonnummer. Uit alle 

inzendingen worden 20 prijswinnaars getrokken. 
De uitslag is vanaf 1 juli te zien op de websites van de 

wijk: onsnieuwland.nl, wijzijnnieuwland.nl en 
nieuwlandsamen.nl. 

De prijsuitreiking is op 3 juli om 14.00 uur in de 
Wijkboerderij, Zeldertsedreef 2.

 

Start: Wijkboerderij. Rechtsaf (1) Zeldertsedreef. Rechtsaf 
Waterzuring. Rechtdoor Waterranonkel. Linksaf (2) Water-
dreef. Linksaf (3) Waterjuffer. Rechtdoor (4) Posthoornslak. 
Linksaf (5) Waterdreef. Via rotonde naar Watersalamander. 
Rechtsaf (6) Vuursalamander. Linksaf (7) Alpensalamander. 
Over brug, rechtsaf Watersalamander. Einde fietspad Linksaf 
Sijsjespeergaarde. Rechtsaf (8) Trosjespeergaarde (let op met 
oversteken!)  Linksaf Hoge Boog. Rechtsaf (9) Goudreinetgaar-
de. Over de brug links naar (10) Het Rode Hert. Rechtsaf (11) 
Patriciërslaan. Linksaf (12) Poortersdreef. In de bocht naar 
fietspad (13) De Nieuwe Engel. Linksaf Nieuwlandseweg (voor 
fietspad). Rechtsaf (14) Fonteinkruid. Linksaf (15) Glaskruid. 
Rechtsaf Heelkruid. Linksaf (16) Kruidendreef. Linksaf (17) 
Kaasjeskruid. Linksaf (18) Kleefkruid. Rechtsaf Lage Boog. 
Rechtsaf Wijkboerderij Nieuwland. Einde!  
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Als je op  
3 juli tussen 11 uur en 

16 uur langs de 
 Wijkboerderij 

komt met je ouders, 
krijg je een gratis  

schepijsje!

Puzzel route

Veel plezier!

 Win een leuke pr ijs  met  
de LetterPuzzel in de wijk



Deze puzzelspeurtocht wordt georganiseerd door 
het Wijk Beheer Team Nieuwland (WBT Nieuwland). 

Wist je dat de gemeente Amersfoort elk jaar geld 
beschikbaar stelt om buurtinitiatieven te onder-
steunen? Voor 2021 heeft de gemeente € 30.600,- 
als buurtbudget beschikbaar gesteld voor de wijk 
Nieuwland. Het WBT Nieuwland beheert dit bedrag 
met als doel Nieuwland socialer, leefbaarder, leuker 
en veiliger te maken.

Leuk hé? Nog mooier is, dat er nog een hoop geld 
in het potje zit. Dus kom maar op met je plan!

Een mooi plan voor Nieuwland(ers)
Heb je een plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal 
wijkbewoners? Wil je bijvoorbeeld een straatfeest of een evenement voor de 
hele wijk organiseren, een picknicktafel plaatsen op het veldje waar de buurtbe-
woners samen komen, wil je iets doen aan de aankleding van je straat of heb je 
een ander idee waar jij en je buurtbewoners enthousiast van worden? Doe dan 
een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het buurtbudget.

Kijk voor alle spelregels en meer informatie op www.onsnieuwland.nl

WBT Nieuwland

Wijkboerderij in Nieuwland

Heb jij een 
goed plan voor 
Nieuwland?


