
Gezinsfietstocht: ‘Een rondje Sterbos’ 
- Start en einde aan de sporthal van onze school. De route is 20 kilometer lang.   
- Volg onderstaande fietsknooppunten (witte bordjes en groene cijfers). De knooppunten 

staan heel duidelijk aangegeven. 

 03 – 02 – 04 – 05 – 06 – 87 – 03 
- Onderweg probeer je de vragen op te lossen. Noteer de letters die je nodig hebt uit elk 

antwoord. We zoeken een woord van zestien letters. 
- Bij elke vraag staat eerst de straatnaam vermeld waar het antwoord te vinden is, dit om 

onnodig heen en weer fietsen te vermijden. 
- De fietstocht is plezant voor jong en oud. De antwoorden zijn niet zo moeilijk te vinden. 

Om het 16-letterwoord te ontcijferen zal dan weer wel wat puzzelwerk nodig zijn. De 
oudste leerlingen van onze school zullen daar een hele kluif aan hebben, de ouders ook 
trouwens… 

- Ahja…de zestien letters staan ook nog eens door elkaar. Misschien toch een paar tips: 

Tip 1: Het is een nieuw woord. 

Tip 2: Zoek in het thema, hoe kan het ook anders, Corona. 

Tip 3: Het woord lijkt leuk maar is het toch niet. 

- Véél plezier aan alle gezinnetjes die deze uitdaging aangaan. 
 
 

1) Molenheide  
Welke roofvogel zit verstopt in één van de drie zijstraatjes? 
3de letter 

2) Molenstraat 
Stop aan dit gele paaltje. Hoe heet de hoeve die je ziet als je over je linkerschouder kijkt? 

 
2de letter 
 
 
 
 
 
 
 



3) Molenstraat 
Welk ‘koosnaampje’ kreeg dit kanon uit de oorlog? 

 
2de letter 

4) Heistraat 
Kijk net voorbij hoeve ’t Hollegoor, goed zoeken… Wat is dit? 

 
4de letter 

5) Hoofdbaan Watering 
Wat een mooi landschap, je kan héél ver kijken. In de verte zie je een torenspits, de kerk van 
Nieuwmoer. Hoeveel windmolens zie je rechts naast de kerk staan? 
2de letter 

6) Bruynleegtweg 
Nu volgt er een rare zin… Welke kleur heeft de vreemde paal in de bijt? 

 
2de letter 

7) Eglantierdreef 
Wat voor een toren is De Klot? 
4de letter 

8) Zuymoerenweg 
Hoeveel gevleugelde gezinnetjes hebben een huisje gekocht aan de linkerkant van de 
Zuymoerenweg? 
2de letter 

9) Bleken 
Wie is de eigenaar van de aardbeienautomaat die je voorbij fietst? 
Voorlaatste letter 

10) Ertboringenweg 
Hoe heet het mooie wandelbos ergens in deze straat?  
1ste letter 
 



11) Noordheuvel 
Welke soldaat kreeg hier een straatnaam? 
2de letter 

12) Deureindsedijk 
Pas op!.... 

 
1ste letter 

13) Akkerveken 
Hoe heet dit eeuwenoude bedevaartsoord? 

 
1ste én 5de letter 

14) Wouwerstraat 
Wat is het ‘huisnummer’ van dit gebouw? 

 
2de én laatste letter 

15) Ponydreef 
In welke vlag vind je de code E2? Goed kijken… 
De eerste letter van dit woord is de laatste letter van het lange woord dat we zoeken. Deze 
letter plaats je niet bij de letters die je al hebt! 
 
 
 
 
 
 
 
 



16) Peerdsvenweg 
Wat doet deze boer? 

 
De tweede letter van dit woord is de eerste letter van het lange woord dat we zoeken. Ook 
deze letter plaats je niet bij de letter die je al hebt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Proficiat aan alle mensen die het 16-letter 
woord gevonden hebben. 
Aan alle anderen,…een mooie poging. 
Alle antwoorden verschijnen in de 
nieuwsbrief van vrijdag 22 mei. 
 
 
 


