
FIETSPUZZELTOCHT 2021 ORANJEVERENIGING IRENE – HOORNAAR 

Startpunt: Vanaf eigen huis, Hoornaar – afstand: 8km 
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Vertrek vanaf thuis naar de kruising in Hoornaar. Hier is 

de startlocatie van de korte fietspuzzeltocht.  

 

Ga vanaf de kruising de Lage Giessen op richting 

Giessenburg. 

 

Opgave 1: Na ca. 200 meter heb je aan de rechterkant 

een houten huis (nr. 5), wat is de naam van dit huis? 

          

 

Ga verder richting Giessenburg. 

 

Opgave 2: Wat staat er op de gevel van Lage Giessen 

nr. 36? 

            

 

Fiets verder, en houd rechts aan de brug over, de 

Muisbroekseweg op. 

 

Opgave 3: Welk fietsonderdeel zie je op de gevel van 

Muisbroekseweg nr. 59?  

    

 

Fiets ca. 500 meter verder en ga rechtsaf het bruggetje 

over. 

 

Opgave 4: Direct aan je linkerzijde fiets je langs een huis 

gebouwd in het jaar 1912, wat is de naam van deze 

woning? 

         

 

Ga rechtsaf de Slingelandseweg op richting Hoornaar. 

 

Opgave 5: Wat speelt er zich af op de gevel van 

Slingelandseweg nr. 46? 

          

  

 

 

Fiets ca. 150 meter verder. 

 

Opgave 6: Wat is de naam van de theetuin/ BSO aan je 

linkerkant? 

           

 

Vervolg je weg voor ca. 200 meter. 

 

Opgave 7: Sinds 2002 betalen we in Nederland met de  

Euro. Hoe heette de munt waar we daarvoor mee  

betaalden?  

(Aanwijzing: zie gevel Slingelandseweg nr. 56) 

      

  

Fiets een stukje verder. 

 

Opgave 8: Bij Slingelandseweg nr. 33 staat de naam van 

een dier op het huis. Welk diersoort is dit? 

     

 

Vervolg route richting Hoornaar. 

 

Opgave 9: Op huisnummer 27 staat de naam een 

plantje, welk stripfiguur staat hier bekend om? 

          

 

Fiets ca. 1 km verder. 

 

Opgave 10: Aan de rechterkant heb je een oude 

boerderij  met de naam ‘Rozenhof’. Wat kan je bij deze 

boerderij door de muur heen gooien? 

    

 

Fiets verder en ga de witte brug over, sla rechtsaf 

richting Hoornaar. 
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Opgave 11: Na ca. 100 meter heb je aan je rechterkant  

een huis dat anno 2017 is gebouwd, wat is de naam van dit huis? 

 

 

 

 

Vervolg je route voor ca. 600 meter. 

 

Opgave 12: Aan je rechterkant staat een voormalig pakhuis.  

Welk broodbeleg werd hier vroeger opgeslagen? 

    

 

Fiets verder richting Hoornaar. 

 

Opgave 13: Van welke vliegende diersoort zie je  

verschillende exemplaren op de gevel bij  Dorpsweg nr. 124? 

        

 

Vervolg je weg richting kruising Hoornaar. 

 

Opgave 14: Welke naam staat er op het huis op Dorpsweg nr. 2? 

           

 

 

Einde fietspuzzeltocht, succes met invullen van de oplossing!! 

 

 

De oplossing is een woord van 14 letters.  

Het woord is te vormen door de letters die staan omkaderd in de 14 antwoorden.  

Aanwijzing: Hoe zou jij het Oranje team aanmoedigen? 

 

Oplossing: 

                

 

Vul de oplossing voor 18:00uur in op oranjeverenigingirene.nl om kans te maken op mooie prijzen! 

 

 

          


