Kinderspeurtocht Oranjevereniging Loenen 2021
Tijdens de speurtocht is het belangrijk dat je op de stoep loopt. Je moet tijdens de
speurtocht een paar keer oversteken, kijk altijd goed om je heen en als het mogelijk is
steek over bij het zebrapad!
Start bij de Jumbo. Loop het straatje in tussen de Jumbo en de Vecht en Angstel kerk.
Ga het paadje tussen de huizen op de Albrechtlaan in. Steek het plein over en ga het
paadje door naar de van Henegouwenlaan.
Vraag 1: Tel de lantaarnpalen vanaf het gangetje tot einde van deze straat? …………..
Steek over bij het zebrapad en ga rechtsaf.
Vraag 2: Hoe rijk is het kinderdagverblijf?

…………………………………………………..

Ga de eerste weg links de Keizer Ottolaan op, loop richting het bruggetje.
Vraag 3: Van wie is dit hek?

……………………………………….…………………..

Vraag 4: Hoeveel katten wonen op nr 5?

……………………………………….…

Vraag 5: Wat voor een gemaal staat hier?

……………………………………….…

Ga rechtdoor over de brug en loop de wijk Cronenburgh in. Neem de tweede weg links.
Vraag 6: Hoeveel bankjes zie je op dit veldje?

……………………………..….

Loop verder en ga aan het einde rechts, neem de eerste weg links
Vraag 7: Welk pad kom je tegen?

………..………………………………………..

Ga de eerste weg links.
Vraag 8: Welk nummer heeft het huis met de klok?

………………………………...

Ga aan het einde links.
Vraag 9: Tel de bomen in Jan de Beierhof.

…….……………………………….…..

Ga aan het einde rechts, daarna het bruggetje over naar ’t Rond. Ga dan weer rechts.
Vraag 10: Wie was tot 2011 de directeur?

……….………………… ……………..

Ga naar links de Hoflaan in. Aan het einde van de Hoflaan, steek de straat over en ga
op de stoep rechts.
Vraag 11: Wie is Ter Beekhof?

………………………………………………..…

Vraag 12: Wat is uitsluitend voor bezoekers?

…………………………………

Vraag 13: Hoe laat wordt de post opgehaald?

……..……………………….....

Vraag 14: Wat is streng verboden?

…………………………………………………..

Steek de straat over en loop richting het zebrapad. Steek hier over en ga tussen de
huizen door het J. Sandersonhofje in. Ga aan het einde linksaf, de Dorpsstraat in.
Vraag 15: Op welk nummer woont schipper?
Vraag 16: Wat koop je op nummer 31?

…………………………….…..
………………………………………….

Vraag 17: Welke supermarkt zat hier vroeger?

…….…………………………..

Vraag 18: Op welke dagen is Niels gesloten?

……..……………………….…

Ga rechtdoor op de kruising Grutterstraat/Brugstraat
Vraag 19: Hoe heet de makelaar?

…………………………………………………..

Ga linksaf de Torenstraat in.
Vraag 20: Wat mag niet op het kerkplein?

……….…………………………………

Vraag 21: In welk jaar is nr 5 gebouwd?

…………………………………………

Ga rechtsaf
Vraag 22: Welke kring zie je naast de kerk?

…………………………………

Ga voor Tante Koosje linksaf gangetje in.
Vraag 23: Waar begint ‘Ommetje Nieuwersluis’?

………..………………….……

Loop rechtdoor richting het park en ga hier het voetpad op.
Vraag 24: Wat is hier verboden?

…………………………………………………

Loop naar de stenen bank in het park
Vraag 25: In welke slag ging de kruiser Java ten onder?

….……………………………

Loop terug en ga het eerste paadje linksaf
Vraag 26: Hoe heet dit pad?

…………….……………………………………………

Ga linksaf de Dorpsstraat in.
Vraag 27: Wat heeft nr 98 een hoop?

…………………………………………

Vraag 28: Uit welk jaar is Molen de Hoop?

………….……………………………..

Loop rechtdoor de Vreelandseweg op.

Vraag 29: Wanneer mag je hier niet autorijden?

…………………………………

Vraag 30: Op welk nr. staat de hoofdstad van Noorwegen?
Vraag 31: Waar kun je praten op het water?

………………………..

………..………………………………..

Ga na huisnummer 13 linksaf ’t Karrepad op.
Vraag 32: Hoeveel potjes hangen er op nr. 4?

………………………………..

Ga aan het einde van ’t Karrepad rechtdoor naar Kickestein.
Vraag 33: Welk nummer bel je bij een storing?

…..…………………………….

Ga rechts, het pleintje op met nummer 57 en hoger, en loop rechtdoor
Vraag 34: Van wie is het rookgordijn?

…….……………………………………

Ga bij nr. 63 het paadje in. Je komt op een pleintje.
Vraag 35: Hoeveel paadjes zijn komen uit op dit pleintje?

………………………..

Neem het meest linker paadje. Volg het paadje, ga naar rechts, loop langs het hekje met
de sloot erachter. Ga linksaf en dan verder rechtdoor. Je komt op een
pleintje(ouderhoek) met een schommel.
Vraag 36: Hoeveel parkeerplekjes zijn er om het speelveldje heen?

…..…………

Loop rechtdoor en ga bij het rood/witte paaltje het pleintje af. Blijf rechtdoor lopen. Je
komt op huntum. Ga hier linksaf.
Vraag 37: Welke kleuren hebben de speeltoestellen?
Vraag 38: Wat is de Kleine Panda?

….……………………………

….………………………………………………

Ga bij nummer 32 het paadje op en ga hier rechts. Ga weer rechts. Ga dan links. Je
bent nu op een ander pleintje van Huntum.
Vraag 39: Hoeveel speeltoestellen tel je?

…….……………………………………

Loop rechtdoor en ga bij het rood/witte paaltje het pleintje af. Je komt nu langs het rode
fietspad te lopen.
Vraag 40: Hoeveel lantaarnpalen zie je op de stoep tot het bruggetje?
Vraag 41: Tot welke straat behoort nummer 25?

………………

….…………………………….

Ga verder rechtdoor het bruggetje over. Steek over en loop langs de speeltuin.
Vraag 42: Hoeveel kleuren heeft de klimtoren?

…………………………………………

Ga aan het einde linksaf.
Vraag 43: Wat voor een kerk is dit?

……………………………………………..……

Ga de eerste straat links
Vraag 44: Op welk nummer wonen Daan en Mariska?

…………………………………

Ga aan het einde rechts. Je loopt nu op de Koningin Julianaweg.
Vraag 45: Wat is het kenteken van de auto die in deze straat een eigen parkeerplaats
heeft?

…………………………………………………

Aan het einde van de straat, steek over en loop langs ’t Web.
Vraag 46: Bij welke deur moet de Senioren Biljartclub naar binnen? ………………………
Vraag 47: Voor wie is de opvang?

………………………………………………….

Ga rechtsaf de Molendijk op.
Vraag 48: Wie is er meesterschilder?

………………………………………….

Vraag 49: Hoe oud was Ingrid Kroesen toen ze de 1e steen legde? ………………………..
Ga na Hans en Frietje naar rechts.
Vraag 50: Waar zit de VVV?

……..……………………………………………………

Je bent aan het einde van de speurtocht! Doe de speurtocht in de brievenbus bij Eetcafé
Oud Zuid en misschien win jij wel een prijs! Vergeet niet je naam en adres in te vullen!
Voor- en achternaam ……………………………………………
Leeftijd

……………………………………………

Adres

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

