FOTOPUZZELTOCHT

RE-CREATIEVE BOERDERIJ “DE GANZENHOF”

1. Vertrek vanaf de inrit rechtsaf het fietspad op.
2. Na 350 mtr. Linksaf Beverdijcken in.
Vrg. 1 Tel de huisnummers van de Beverdijcken bij elkaar op, wat is de uitkomst?
Vrg.2

Hoeveel “vluchtheuvels” tel je in deze straat?
3. Einde weg rechtsaf; blijf rechts op het fietspad.
4. Na 150 mtr. Linksaf; weg oversteken dus de Hoendernesten in.
5. Eerste weg linksaf de Tuinstraat in.

Vrg. 3 Wat is de naam van het schoolgebouw aan je linkerhand en wat betekent deze naam.
Vrg. 4

Welk artikel is bij deze school van toepassing?
6. Eerste straat rechtsaf: de Schoutstraat in.
7. Na 150 mtr. Kom je bij een speeltuintje, ga door het voetgangerspoortje.

Vrg. 5

Welke spelen kunnen gespeeld worden op het ronde pleintje?
8. Ga door het poortje tussen de 2 banken en volg het voetpad links.

Vrg. 6

Wat betekent ANBOS
9. Aan het eind van de Binnenweg via dr. Zijlmansstraat, linksaf de Torendreef in.

Vrg. 7

Als je voor het gebouw “het Kompas”staat en je gaat naar het noorden, waar kom je dan?

Vrg. 8

Welk beroep wordt er tegenover nr. 8 uitgeoefend?
10. Ga dit pad in ► zie foto
Vrg. 9 Wie was er omstreeks 1300 pastoor in Bladel?
Vrg. 10 Aan het einde van dit pad vind u aan de overkant een
winkelcentrum. Hoe heet dit?

11. Ga rechts af (rechts van de weg blijven lopen)
Vrg. 11 Hoe laat is op zaterdag de H. Mis?
Vrg. 12 Wat is de nieuwe functie van de oude jongensschool?

12. Ga verder de winkelstraat in
richting Markt

13. Op de hoek van de Markt vind je deze afbeelding in de muur
gemetseld.
Vrg. 13 Hoeveel zonen kreeg het echtpaar Snieders?
Vrg. 14 Wat is de naam van het gebouw waar men deze plaat in de muur gemetseld heeft?
14. Vervolg je weg en laat de Markt dus rechts liggen tot aan de volgende foto.
Vrg. 15 Wat was het beroep van deze beroemde Bladelse figuur?

15. 15. 15. Ga bij het kruispunt rechtsaf de Europalaan in.
16. 16. 16. Ga vóór Hotel de Sleutel rechtsaf de trap op richting Marktplein.
17. 17. Aan je rechterkant zie je 2 beelden (foto)

Vrg. 16
Wat zijn de namen van de twee
personen van dit standbeeld ? ►

17. Ga tussen twee “banken” door de
van Dissellaan in.

Vrg. 17 Hoe laat kun je hier naar de zondagsdienst?
18. Vervolg je weg

18.
19.
20.
21.
Vrg. 18 Wat is de functie van deze spiraal?



19.
20.
21.
22.

Ga rechtsaf richting “Maatschappelijk Werk – den Herd”.
Ga linksaf de Willem van Oranjelaan in.
Ga rechtsaf om het gebouw “den Herd” heen (Nassauplein).
Einde weg links, meteen rechts de Prins Hendriklaan in.

Vrg. 19 Waarvan is deze dikke poort en hoe
oud is de boom erachter?
Vrg. 20 Op deze poort vind je dit plaatje. Als
je goed gekeken hebt dan heb je deze onderweg
meer gezien. Wat zou dit kunnen betekenen?

23. Ga voor de poort linksaf.
24. Einde weg Wilhelminalaan oversteken en Herman Heijersmanlaan
inlopen, deze gaat over in Rodenbachplein (grasveld rechts laten liggen).
Aan de linkerkant zie je deze huizen.

25. Loop rechtdoor de Arthur van Schendellaan in.
26. Aan het einde de PG. Ballingslaan oversteken bij het zebrapad .
27. Daarna links af en na 10 meter weer rechts af “Veilig Oord” in.

28. Weg 100 mtr volgen en na deze vluchtheuvel voor de
speeltuin rechts af .

Vrg. 21 Welke kleur heeft de bus die op een meter afstand staat van dit plaatje?
29. Blijf de weg honderd meter volgen tot aan de Y- splitsing. Houd hier links
aan “de Horizon” in zie foto.

30. Deze weg blijven volgen tot aan het bordje
“doodlopende weg”.
31. Ga hier links af het zandpad op.

32. Aan het einde van dit zandpad linksaf het fietspad op
► “ Molenweg”.
Vrg. 22 Hoeveel “windmolens” zie je langs deze weg?

33. Je bent vast blij als onderstaand bord weer
in zicht komt, want je hebt er nu bijna 7 km op
zitten.

We wensen jullie verder een prettig verblijf toe op de Ganzenhof……

ANTWOORDEN FOTOPUZZELTOCHT
Vr. 1. 4 + 13 + 15 + 23 + 17 + 8 + 10 = 90
Vr. 2. Een – het is de naam van een boerderij
Vr. 3. Pius X-college; dit was een van de 12 pausen met deze naam
Vr. 4. Art. 461
Vr. 5. Schaken, hinkelen, molenspel
Vr. 6. ANBOS – Algemene Nederlandse Bond van Schoonheidsinstituten
Vr. 7. Naar het Noorden kom je bij de ingang van het gebouw
Vr. 8. Kapper
Vr. 9. Pastoor Daniël
Vr. 10. Sniederspassage
Vr. 11. H. Mis op zaterdag om 17.30 uur
Vr. 12. In de oude jongensschool zijn gevestigd: het postkantoor, een Bruna - winkel,
restaurant “t Spoorke”
Vr. 13. Het echtpaar Snieders kreeg 9 zonen, waarvan er 6 volwassen werden
Vr. 14. Marktstaete
Vr. 15. Mie Moors was een beroemde Bladelse koopvrouw (1872 – 1965)
Vr. 16. Karel de Eenvoudige, Dirk l
Vr. 17. Zondagsdienst: 10.00 uur
Vr. 18. Deze spiraal is het fietsenrek bij de echte bakker
Vr. 19. Deze poort is het kerkhof van de Hervormde Kerk en de boom staat er vanaf 1648 (mogelijkheid
b: de poort is ook van ijzer)
Vr. 20. Het plaatje met de 2 sleutels is het oorspronkelijke wapen van de gemeente Bladel. Je vindt het
op gebouwen die op de monumentenlijst staan.
Vr. 21. De bus op een meter afstand van het paaltje is oranje, het is een brievenbus
Vr. 22. Vier

