
SAMEN KLEUREN WE 
DIEPENVEEN ORANJE!

 

PUZZELFIETSTOCHT 
KONINGSDAG 2021

Wanneer? Koningsdag! 
Hoe laat? de hele dag!

Er is een prachtige puzzelfietstocht uitgezet door ons mooie dorp!
Je komt op herkenbare (en misschien wel verrassende) plekken waar 
vragen zijn voor de jonge kinderen (gr 1-5) maar ook voor de oudere 
kinderen (gr 5-8). Bij elke locatie vind je een ‘makkelijke’ vraag en een 
‘moeilijke’ vraag. Daarnaast mogen kinderen hun fiets versieren. De 
informatie hierover verloopt via de school.

Wij geven twee prijzen weg. 
Hoe kom je hiervoor in aanmerking? Stuur een mooie/grappige foto die 
je hebt gemaakt tijdens de puzzeltocht. Laat goed zien dat je met  de 
puzzelfietstocht bezig bent!
Wat doe je met deze foto(‘s)? Kijk daarvoor op onze website! oranjecomitediepenveen.nl.
Als je foto’s deelt, zet er dan #diepenveenoranje bij, dan zien wij ze ook. Uit alle inzendingen 
kiest het Oranjecomité twee prijswinnaars.
Startpunt? Dit is er niet. Je vertrekt vanuit je eigen huis en bepaalt zelf de route. Hierbij heb je 
de bijgevoede plattegrond nodig met de genummerde locaties en het antwoordformulier. Deze 
kan je thuis printen. Of je langs alle locaties fietst mag je natuurlijk zelf weten. Je kan er ook 
voor kiezen om een deel van locaties langs te gaan.
Moet je je aanmelden? Nee hoor, niet nodig.
Waar vind ik de antwoorden? Deze zullen we op de dag zelf op onze website plaatsen: ….

Het is belangrijk te vermelden dat deelname op geheel eigen risico is. Houd hierbij de gel-
dende maatregelen in acht. Het Oranjecomité is niet ter plekke aanwezig en draagt ook geen 
verantwoordelijkheid voor de deelnemers.

Het enige waar je zelf voor moet zorgen :
- een fiets
- een pen/potlood
- een goed humeur
- en een klein beetje conditie
We hopen natuurlijk op prachtig weer, veel deelnemers en veel vrolijke foto’s.



 



 

- Logo/banner oc -  
Antwoordenkaart Puzzelfietstocht: 
 
nummer plek Antwoord makkelijke vraag Antwoord moeilijke vraag 

1 Boerenbosje   

2 Welkoop   

3 Brandweer   

4 Obs Slingerbos   

5 Kulturhus   

6 IJsbaan   

7 Molenkolk   

8 Bs de Zonnewijzer   

9 Kiekeboe   

10 De Heemtuin   

11 De Kerk   

12 Kerkpad   

13 Kapper Legebeke   

14 skatebaan   

15 DSV veld   

16 Eikendal   

17 De Keur   

18 scoutingvereniging   

19 Kwekerij het 
Nieuwe Veld 

  

20 De Spil   

21 Cheers   

22 Kwekerij Gooiker   

23 Van Bruggen 
theehuis 

  

24 huisartsenpraktijk   

25 Station 
Diepenveen Oost 

  

26 Loc oude 
tennisbaan 

  

 
 
 

Antwoordenkaart Puzzelfietstocht



SAMEN KLEUREN WE 
DIEPENVEEN ORANJE!

MAAR ER IS MEER
WANT......

 

Misschien hebben jullie al mooie oranje slogans 
gezien op de stoepen in Diepenveen? 

Om samen Diepenveen ook dit jaar oranje te 
kleuren, hebben we jullie hulp nodig.
Maak de stoep mooi met het stoepkrijt die jullie 
meekrijgen of misschien nog hebben. Geef door 
via de website of op facebook waar de stoepen 
mooi versierd zijn op Koningsdag. Dan komt er 
een drone langs om het te filmen op Koningsdag! 
Heel veel plezier!

Dit kan nog mooier 
en beter!

Om je tuin in Diepenveen met 
Koningsdag te versieren, geeft het 
Oranje Comité Diepenveen je een oranje 
vlaggenlijn van 10 meter.
Vraag er naar bij de balie.
Leuk als jullie op onze website, facebook 
of instagram laten weten hoe jullie tuin is 
versierd.  Dan komen we op Koningsdag 
met een drone langs!
Samen kleuren we Diepenveen Oranje!

GRATIS ORANJE 
VLAGGEN 
OPHALEN BIJ AH

fotografie : 
Stijn Hazen

www.oranjecomitediepenveen.nl


