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Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 

Puzzelbijlage                                                               december 2021 
 
 

Ook dit jaar hebben we weer een puzzelbijlage aan het eind van het jaar. 
Omdat de redactie van de nieuwsbrief tevens deel uit maakt van de organisatie 
van de Alphse kwis die op 19 maart 2022 zal worden gehouden proberen we 
jullie hier alvast enthousiast te maken om daaraan mee te doen. 
 
Een van de categorieën waarin deelnemers aan de Alphse kwis getest zullen 
worden is Puzzelen. Dat zullen natuurlijk niet deze puzzels zijn, maar mogelijk 
zit er wel wat tussen wat hier op lijkt. 
 
We hebben dit jaar een drietal puzzels en één prijs. 
 
Een Alphense Straatnamenpuzzel 
Van de tien gegeven lettercombinaties kunnen telkens twee Alphense 
straatnamen worden gemaakt. We hebben zowel de klinkers weggelaten als 
de voorvoegsels ‘de’, ‘het’, ‘’t’, etc. Alle letters moeten worden gebruikt en elke 
letter mag maar één keer gebruikt worden. 
 
Een Voordeurenpuzzel 
We willen de straatnamen weten van alle voordeuren die op de foto’s staan. 
Op één na zijn het allemaal voordeuren uit Alphen. Bij de Alphse kwis zal het 
namelijk zeker niet alleen maar over Alphen gaan. Om alle kwis opdrachten op 
te lossen reist u de hele wereld over. 
 
Een Woordzoeker 
In deze woordzoeker zitten horizontaal, verticaal en diagonaal 41 woorden 
verstopt die te maken hebben met WHAM. Ze kunnen zowel van links naar 
rechts als omgekeerd geschreven zijn. Als alle woorden zijn gevonden, blijven 
er 41 letters over die achter elkaar gezet de oplossing geven. 
 
De winnaar van deze gecombineerde puzzels mag een team samenstellen om 
tijdens de Alphse kwis met WHAM als goed doel te spelen. WHAM betaald dan 
het inschrijfgeld van € 40,-. 
 
U kunt uw oplossingen tot en met zondag 9 januari a.s. 
inleveren bij een van de WHAM medewerkers of via mail 
naar: wham@alphenaandemaas.com. 
 
Veel puzzel plezier! 
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