
Paardensprongen 
 
Onderstaande puzzels zijn op te lossen met een paardensprong (twee vakjes 
vooruit en dan een naar links of rechts). Het zijn woorden die iets met WHAM 
te maken hebben. De beginletter is onbekend en verschilt per puzzel. Als u de 
letters uit de grijze vakjes in de juiste volgorde zet, krijgt u een nieuw woord dat 
iets met WHAM te maken heeft. Deze oplossing geeft u door als u een kans op 
een van de prijzen wilt maken. 
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Twee puzzels dit jaar dus dubbel kans op een prijs uit de WHAM winkel. 
De straatnamenpuzzel geeft een voor het afgelopen jaar toepasselijke 
oplossing met betrekking tot het onderwerp. Met de grijze letters uit de 
oplossing van de paardensprong kan een nieuw woord worden gemaakt.  
U kunt een of beide oplossingen tot en met zondag 10 januari a.s. inleveren bij 
een van de WHAM medewerkers of via mail: wham@alphenaandemaas.com. 
Onder de goede inzenders verloten we per puzzel een exemplaar van ons 
nieuwe boek Alphen in vroeger tijden 2 of naar keuze een van de dvd’s uit 
onze Wham winkel.  
Veel puzzel plezier! 
 
 

Alphense Straatnamenpuzzel 
 
Volgens onze gegevens hebben we in Alphen inmiddels maar liefst vijftig 
verschillende straatnamen (inclusief een plein). Hieronder staan ze allemaal 
genoemd. Ze passen ook allemaal precies één keer in de puzzel op de 
volgende pagina. Let op: de ij is hier één letter en waar straatnamen uit twee 
woorden bestaan, worden ze in de puzzel vast aan elkaar geschreven. Als de 
straten goed worden ingevuld, krijgt u de oplossing van deze puzzel als u de 
letters uit de grijze vakjes in omgekeerde volgorde op een rij zet. Rechts 
onderaan is ruimte voor de oplossing die u door moet geven als u mee wilt 
dingen naar een prijs. 
 
Bering Het Gement Moordhuizen 
Brouwershof Heuvelstraat Nieuwe Schans 
Burgemeester Baltussenplein Kalverwei Nieuwe Weg 
Citadelstraat Kerkdijk Oijense Veerweg 
De Hul Kerkstraat Peperstraatje 
De Tijnagel Kezieweg Reigerswegje 
Dijkgraaf de Leeuwweg Kooiweg Schansedijk 
Donkerbos Kweldam Schoolstraat 
Doorbraakdijk Lindenlaan Schutstraat 
Dreumelweg Lithse Veerweg Sluisweg 
Driehuizenstraat Mariaveldweg Sterappel 
Elsweg Melkstraat Teeuwskamp 
Filipsstraat Middendam Valksestraat 
Geerweg Middenmeent Wamelseweg 
Gildehof Molendijk Zandkamp 
Greffelingsedijk Molenstraat Zeggelaarsweg 
Greffelingsestraat Molse Hoefweg 
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