
           FIETSPUZZELTOCHT KONINGSDAG 2021 OOSTENDORP  
 
Vooraf: 

- Deelname is op eigen risico.  
- De route kan gefietst worden in de periode 27 april (Koningsdag) tot en met 5 mei. Alleen op  

Koningsdag zijn de spelletjes bij punt 15 aanwezig. Deze tellen echter ook niet mee bij de 
beantwoording om voor een prijs in aanmerking te komen.  

- Let op uw eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.  
- Heel veel plezier bij de fietstocht toegewenst! Geniet ervan! 
- Deze fietstocht wordt u aangeboden door de Evenementencommissie Oostendorp. U kunt 

Evenementencommissie volgen via: Facebook, Instagram en www.evenementen-oostendorp.nl. 

 
1. Vertrek vanaf molen de Tijd. 

 
2. Rechtsaf fietspad Zuiderzeestraatweg en meteen rechtsaf Honingveldweg. 

 
3. 2e weg links: Terbekeweg. 

 
4. 1e weg rechts: Kruisweg. 

 
Vraag 1: tegenover garage Bakker staat een bord met informatie over de herinrichting van 
Oostendorp. Welke aannemer voert de herinrichting uit? 
 

5. Bij het einde van de weg: de Veldbloemenlaan oversteken en rechtdoor Kerkenland in. 
  

6. Nadat het rode pad (Rijsaert) is overgestoken: 1e weg links (Hellenbeekstraat). 
 

7. Bij kruising met de Klokbekerweg de Hellenbeekstraat blijven vervolgen. 
 

8. Bij kruising bij het Van Kinsbergencollege: rechtdoor blijven gaan Hellenbeekstraat vervolgen richting de 
dijk. 

 
Vraag 2: aan de linkerkant is een klompenpad. Welke naam staat op het bord bij het kleine 
bruggetje? 

 
9. Eind van de weg: linksaf Kamperdijk op. Daarna 2e weg rechts: oude Bleeksweg. 

 
10. 1e weg linksaf richting Havenkade. Voor Botterwerf links aanhouden, langs Havenkade. 

 
11. Bij restaurant de Herberg linksaf en meteen weer rechts af (boven langs de sluis). 

 
Vraag 3: Hoe heet het beeld aan de rechterkant van de weg (naast het sluisje). 
 

12. Net voor restaurant Lucca: links af: oude Kerkhofsweg. Einde weg: rechtsaf Bagijnendijkje. 
 

13. Flevoweg oversteken (PAS OP: gevaarlijke oversteek) en direct erna linksaf: Parallelweg. 
 

14. Eerste weg rechts: Nieuwstadspad.  
 

Vraag 4: hoe heet de boerderij van de familie Magré op nummer 6? 
 

15. Einde weg: rechts aanhouden – we rijden de Nieuwstadsweg op. 
 
Vraag 5: aan de rechterkant is na ongeveer een kilometer de opgraving van de Sint 
Ludgeruskerk. In welk jaar is de kerk afgebrand? 
 
Bij de opgraving van de kerk liggen op Koningsdag ook wat spelletjes klaar. Leuk om even te 
doen! Deze spelletjes tellen niet mee voor de prijzen! 
 

16. We gaan verder richting Doornspijk via de Veldweg. Na de Papenbeek houden we de eerste weg schuin 
rechts aan: De Oude Zeeweg. 
 

17. Bij eerste kruispunt rechts aanhouden en Oude Zeeweg blijven vervolgen. 



Vraag 6: Bij nummer 5 is een rustpunt: Vlierefluiter. Hoeveel kilometer is het vandaar naar 
Amsterdam? 
 

18. Bij T-splitsing linksaf: Drostenweg. 
 

Vraag 7: Halverwege staat aan de rechterkant een monument voor 5 verongelukte vliegers tijdens 
de 2e Wereldoorlog. Van welk squadron waren deze vliegers? 
 

19. Eerste weg rechts: Horsterweg. Daarna einde weg links: Mezenbergerweg. 
 

20. Aan het einde van de weg: Zuiderzeestraatweg oversteken (PAS OP!) en aan de overkant van de weg 
linksaf het fietspad langs Zuiderzeestraatweg op.  

 
21. Voor garage Karzijn: rechtsaf Rode Landsweg in. 

 
Vraag 8: hoe heet de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de linkerkant? 
 

22. Eerste weg links (in de bocht: onverharde weg): Oude Courageweg. 
 

23. Bij de Bovenweg aangekomen (PAS OP!): linksaf en na 30 meter rechts: Schootbruggeweg in. 
 

24. Linksaf het fietspad op (Veluwe route 28). Berkenweg oversteken en fietspad blijven vervolgen. 
 

Vraag 9: Bij huisnummer 3 aan de rechterkant hangen aan 2 schuren klompen. Hoeveel in totaal? 
 

25. U slaat bij de Badweg rechtsaf deze weg in. 
  

26. Na een eindje fietsen, ziet u aan de rechterkant het bordje “10 t/m 16”. U slaat op dat punt echter linksaf 
de Verlengde Haerderweg in. Dit is een onverhard pad. Pas op: 2 x een slagboompje waarbij u rechts 
passeert. 

 
27. Aan het einde van het pad: linksaf (Verlengde Haerderweg). Na twee scherpe bochten na nummer 9a 

rechtsaf het fietspad op.  
 

28. Bij Verlengde Vaerbekerweg fietspad blijven volgen (dus rechts af en direct daarna weer links). 
 

Vraag 10: aan de linkerkant ziet u rustpunt De Oase. Welke kameelachtige dieren – 
oorspronkelijk afkomstig uit het Andesgebergte – ziet u hier lopen? 

 
29. Iets verderop staan aan de linkerkant een paar puntgebouwen met een schuur: de thuisbasis van 

Scouting Gustaaf Adolfgroep. Ga direct hierna het onverharde pad links (Oostloo). 
 

30. Bij huisnummer 6 rechtdoor gaan. Daarna komt u op een klinkerpad en later weer op een onverharde 
weg. 

  
31. Einde weg: steek de Bovenweg over (PAS OP!) Onverhard pad aan de overkant inrijden. 

 
32. Eind van het pad bij de asfaltweg: rechtsaf Koeweg. Eind van de Koeweg: links Schietweg. 

 
33. Eind van de Schietweg: Stadsweg oversteken en linksaf fietspad op. 

 
34. Bij “Aperloo” rechtsaf: de Rozenbergerweg in.  

 
35. Halverwege de weg kunt u landgoed Schouwenburg mooi zien. Aan de linkerkant van de weg is een pad 

aangeduid met een bordje “voetpad”. Rij dit voetpad op. Aan het eind van het pad tussen het landhuis 
en het huis rechts ernaast doorrijden.  

 
36. Eind van het pad, bij de bomenlaan: links af. Daarna rechtsaf de klinkerweg op. 

 
37. Eind van de weg: linksaf de Broekdijk op.   

 
38. Eerste weg rechts: Jukweg. 

 

39. Eind van de weg: Zuiderzeestraatweg oversteken (PAS OP!) en u bent weer bij de molen!.  



ANTWOORDEN FIETSPUZZELTOCHT KONINGSDAG 2021 OOSTENDORP 
 
 
Wij stellen enkele prijzen beschikbaar voor de winnaars. 
Dit formulier kan tot en met 6 mei op de volgende manieren ingeleverd worden: 
- Via facebook/messenger. U kunt bijvoorbeeld een foto maken van dit formulier. 
- Via mail: info@evenementen-oostendorp.nl. 
- In de brievenbus bij Terbekeweg 9 of Klaproos 8. 

 

 

 
Antwoord vraag 1: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Antwoord vraag 2: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Antwoord vraag 3: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Antwoord vraag 4: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Antwoord vraag 5: ……………………………………………………………………………… 
 
 

Antwoord vraag 6: ……………………………………………………………………………… 
 
 

Antwoord vraag 7: ……………………………………………………………………………… 
 
 

Antwoord vraag 8: ……………………………………………………………………………… 
 
 

Antwoord vraag 9: ……………………………………………………………………………… 
 
 

Antwoord vraag 10: …………………………………………………………………………… 
 
 

mailto:info@evenementen-oostendorp.nl

