FIETSPUZZELTOCHT 2021 ORANJEVERENIGING IRENE – HOORNAAR
Startpunt: Vanaf eigen huis, Hoornaar – afstand: 34 km
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Vertrek vanaf thuis naar het bekendste beeld van
Hoornaar. Hier is de startlocatie van de fietspuzzeltocht.
Ga vanaf hier de Dorpsweg op richting Noordeloos.
Opgave 1: Op de Dorpsweg 42 in Hoornaar staat een
woonhuis, maar wat zat er hiervoor?

Sla op de Lekdijk rechtsaf en vervolg de route richting
Tienhoven/Ameide.
Opgave 5: Bij Lekdijk nr. 3b zijn er vogels afgebeeld op
de gevel, hoeveel zijn dit er?

Fiets door via de Lekdijk naar Tienhoven/Ameide
ondertussen passeert u een camping.
Vervolg hier je route richting de Grotewaard in
Noordeloos.

Opgave 6: Wat is de naam van deze camping?

Opgave 2: Je komt op de Grotewaard langs een
gebouw met daarop ‘POLDER GROOTE WAARD’,
sinds wanneer staat dit gebouw hier? (in letters)
Vervolg je weg richting Tienhoven/Ameide over de
Lekdijk. In Ameide aangekomen maakt de dijk een
scherpe bocht naar recht.

Fiets door op de Grotewaard, na 700m linksaf het
bruggetje over het Laantje op. Vervolg je route links
langs de Maria Johanna Hoeve richting provinciale weg,
ga hier rechts en vervolgens links de provinciale weg
oversteken de Gorissenweg op richting Goudriaan.
Opgave 3: Aan het begin van de Gorissenweg staat een
boerderij wat is hiervan de naam?

Fiets verder op de Gorissenweg, overgaand in de
Boonevlietweg naar de Lekdijk.
Opgave 4: Aan de Gorisssenweg passeert u een
museum, wat is de naam van dit museum?

Opgave 7: Aan je rechterhand is een gevel te zien met
daarop een gouden leeuw, welk jaartal staat hierboven
vermeld?

Vervolg route richting Sluis, sla rechtsaf de Zouwendijk
op richting Meerkerk.
TIP:
Na ca. 1 km aan je linkerzijde een
uitkijkpost, neem hier even je rust en
geniet van de natuur!
Vervolg route richting Meerkerk.

Opgave 8: Bij Zouwendijk nr. 5 zie je een aantal dieren
op de schuur en één op het dak. Hoeveel dieren zie je
totaal?

Vervolg je weg via de Zouwendijk richting Meerkerk,
houd links aan onder de A27 door.

Opgave 13: Welke jaartal staat er op de gevel van
Kanaaldijk Noord nr. 5?

Aan het eind van Kanaaldijk Noord rechts af de brug
over, hierna weer rechts de Stationsweg op richting
Hoogblokland.

Opgave 9: Van welk jaar is het viaduct onder de A27?

Opgave 14: Tegenover het voormalige Betonson staat
een witte woning uit het jaar 1764, wat is het
huisnummer van deze woning?

Vervolg je weg richting centrum Meerkerk, ga bij ‘het
kleine Brughuis’ links af de Tolstraat op, vervolgens
direct weer naar rechts het fietspad van de Kleine
Kanaaldijk op.

Ga linksaf de Dorpswegs op richting centrum
Hoogblokland.
Opgave 15: Bij MFC den Hoek zie je het wel bekende
beeld van de vier waterdragers, hoeveel staan er?

Opgave 10: Aan je linkerzijde passeer je een molen, in
welke plaats staat deze molen?
Vervolg je route richting Hoornaar.
Ga rechtsaf de brug over, direct weer rechts de Grote
Kanaaldijk op richting Arkel.
Opgave 11: Welke naam staat er boven de deur op
Grote Kanaaldijk nr. 1?

Vervolg route richting Arkel.
Opgave 12: Welke naam staat er op de gevel van Grote
Kanaaldijk nr. 8?

Vervolg route via de Kanaaldijk richting Arkel, spoor
oversteken, weg vervolgen op Kanaaldijk Noord.

Einde fietspuzzeltocht, succes met invullen van de
oplossing!!

De oplossing is een woord van 16 letters. Het woord is te
vormen door de letters die staan omkaderd in de 15
antwoorden.
Als je bent gestopt bij het uitkijkpost op de Zouwendijk
dan had je hier de 16de *bonus*letter kunnen vinden.
Oplossing:
-

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

