
 



Kastelentocht voor het hele gezin 
 
Op Koningsdag en Tweede Pinksterdag, D.V. dinsdag 27 april en maandag 24 mei, organiseren 
Woord en Daad Zeist en Soest een autopuzzeltocht door het afwisselende landschap van de 
Utrechtse Heuvelrug en zijn flanken. De route voert langs bossen, weiden en uitwaarden met 
kastelen en ridderhofsteden. Starten kan tussen 13 en 15 uur. De tocht begint op het 
recreatieterrein De Bergjes, Van Weerden Poelmanweg 8, Soesterberg 
(https://www.google.nl/maps/search/recreatieterrein+De+Bergjes+/@52.1380194,5.2910685,17.75z
?hl=nl). De tocht heeft een lengte van ongeveer 65 km en duurt ongeveer twee uur, afhankelijk van 
de verkeersdrukte en de tijd die je neemt voor pauzes. Tijdens deze tocht draait het niet om 
snelheid, maar om kennis, oriëntatievermogen en goed samenwerken. Er zijn leuke prijzen! 
 
Leuk uitje in deze tijd 
Tijdens de coronacrisis moeten we zo veel mogelijk sociale contacten vermijden. Dat maakt het 
uitdagend om activiteiten te bedenken die wel mogelijk zijn. Een autopuzzeltocht is in deze tijd goed 
mogelijk. 
Ook om met andere families samen te doen, omdat je als gezin in je eigen auto blijft! 
Tijdens de rit zoek je naar de goede antwoorden op de vragen en let je natuurlijk goed op de 
routebeschrijving. 
Maak onderweg ook foto's, na afloop publiceren we de mooiste foto's graag op onze website. 
De foto moet karakteristiek zijn voor de rit en na inzending op de website gepubliceerd mogen 
worden. Wees creatief! 
Op de startplek is er koffie, thee of fris met koek. 
 
Boeken en betalen 
Als je deze activiteit wilt boeken, kan dat door middel van het invullen van het contactformulier op 
www.woordendaadsoest.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-27364470 of naam, adres, telefoon, 
mailadres en het aantal volwassenen en kinderen mailen naar wdpuzzelrit2021@gmail.com. 
Er kunnen per dag maximaal 45 auto's deelnemen aan de tocht. Meld je daarom op tijd aan, uiterlijk 
tot 12.00 uur op de dag zelf. Betaling kan door het overmaken van € 25,00 per gezin of € 15,00 voor 
een duo naar NL17 RABO 0369 1588 57 t.n.v. Woord en Daad Soest e.o. te Baarn. Zodra de 
betaling gelukt is, ontvang je van ons de routebeschrijving in je mailbox. De opbrengst komt ten 
goede aan jongeren die deelnemen aan het project Sterk voor werk in Ethiopië en een waterproject 
in het noorden van Burkina Faso. Meer informatie vind je elders op onze websites. 
 
Wat neem je mee? 
Een eigen auto met voldoende brandstof, een navigatiesysteem of goede autokaart (voor het geval 
je de draad kwijtraakt) en een schrijfblok met pen. Voor de kinderen is het ook leuk om mee te 
doen, dus print de route ook voor hen uit. Jullie hebben je puzzelcapaciteiten hard nodig om de 
tocht met succes te rijden en de goede antwoorden te vinden! 
 
Let op! 
We volgen de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid rondom het coronavirus 
zorgvuldig op. Deze puzzeltocht is bedoeld als leuk uitstapje, en wordt uitgevoerd met je eigen auto. 
Alléén gezinsleden die al met elkaar in een huis wonen, kunnen deelnemen aan deze 
autopuzzeltocht. Tijdens de tocht blijf je zoveel mogelijk in de auto en stap je hooguit uit om een foto 
te maken of opdracht te doen. Meerdere families kunnen wel tegelijk deze tocht doen, zolang 
iedereen maar bij zijn eigen auto blijft. We doen een beroep op jullie verantwoordelijkheid om hier 
zelf zorg voor te dragen. 
Deelname is voor eigen risico. Woord en Daad is op geen enkele manier aansprakelijk bij ongeval 
of schade. 
 
Inzenden antwoorden en foto 
Na afloop stuur je de antwoorden en je mooiste foto per mail naar wdpuzzelrit2021@gmail.com. 
Wij plaatsen een selectie van de foto's op onze site.  
De prijswinnaars krijgen hun prijs zo snel mogelijk thuisbezorgd. 
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