
 

De Actieve Oranje – wandelroute 
 
Leuk dat je mee doet met ‘De Actieve Oranje – Wandelroute’ door Eefde. Met deze routebeschrijving loop je een 

leuke en afwisselende route (ongeveer 5km) door Eefde. Onderweg krijg je diverse vragen, waarbij je moet tellen, 

zoeken en je kennis over Eefde getest wordt. De winnaars worden beloond met leuke prijzen, mede mogelijk 

gemaakt door de Coop en Bakkerij Kuiper.  

Houd tijdens het lopen de corona-regels in acht en laat de omgeving netjes. Veel plezier! 

 

Onderweg kom je in willekeurige volgorde de volgende situaties tegen. Waar zijn deze te vinden? 

 

1…………………………………………  3……………………………………………..  5………………………………. 

2………………………………………..  4…………………………………………….. 

 

Start: Triverseplein 

 

Loop naar de plek op de foto.  

 

 

 

Vervolg je weg over het voetpad richting de milieustraat. Steek het fietspad over en blijf het voetpad volgen tot 

aan de Eefdese Beek.  

Loop over de boomstambruggen.  

VRAAG 1: Hoeveel dakramen tel je bij de huizen aan je linker zijde tot aan de Ensinkweg? ………….  

Volg het bospad langs de beek. 

VRAAG 2: Hoeveel hectare is landgoed het Haveke? …………………….. 

Blijf het bospad volgen, steek aan het einde van het bos de weg over en vervolg je weg op het wandelpad.  

VRAAG 3: Hoeveel “gele punten” tel je? ……………… 

VRAAG 4: Welke camping zie je aan de rechterkant? ……………………………………….. 

Aan het einde van het wandelpad vervolg je je weg over de parkeerplaats richting de beukenhaag. 

VRAAG 5: Wat moet je op de parkeerplaats van De Bargeweide verplicht doen?............................ 

VRAAG 6: Welke familie had het Tuinmanshuis tot voor kort in bezit? ………………………  

Loop het zandpad in. 

VRAAG 7: Aan de rechterzijde zie je een kunstwerk. Wat geeft dit kunstwerk weer? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Blijf het pad volgen.  

VRAAG 8: Hoeveel populieren staan er langs het pad? …………… 

Blijf het pad volgen tot aan de verharde weg. Ga hier linksaf en vervolg je weg over het gras naar de speeltuin.  

LET OP  het verkeer en de hondenpoep!  



 

VRAAG 9: Waar zijn de Teenkweg, Schurinklaan en Jolinkweg naar vernoemd? 

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

Ga rechtsaf de Wikkelaan in.  

VRAAG 10: Hoeveel schelpen tel je? ……………………………………. 

Ga aan het einde van de Wikkelaan linksaf de Korenbloemweg in. Tegenover nummer 11 ga je rechtsaf en volg 

je het voetpad langs het spoor.  

Aan het einde van het voetpad rechtsaf.  

VRAAG 11: Op welk huisnummer woont “de koe”? ……………………………… 

Eerste weg linksaf. (De laan vernoemd naar de vrouw van Prins Bernard) 

VRAAG 12: Rechts zie je de voormalige fietsenwinkel van Onstenk. Wat zat er daarvoor voor bedrijf in? 

.....................…………………………………………………………………………………………………………………… 

Vervolg je weg.  

Vraag 13: Wat komt er uit de theepot? ………………………………………….. 

Sla bij de molen linksaf en loop een stukje rechtdoor om vervolgens voor de ‘mini- bibliotheek’ weer rechtsaf 

het pad in te gaan. Vervolg je weg langs het spoor.  

Vraag 14: Hoeveel buurten telde Eefde tijdens de laatste Oranjefeesten? Welke zijn dit? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aan het einde linksaf en ga vervolgens rechts het bos in.  

Ga direct na de Eefdese Beek linksaf en houd bij de splitsing rechts aan.  

VRAAG 15: Waar is de naam ‘Het Spijk’ van afgeleid? 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ga op de kruising linksaf, houd bij de volgende splitsing rechts aan en volg het pad langs het Spijk.  

VRAAG 16: Hoe heet de koninklijke boom die op het grasveld staat en wanneer is hij  

geplant? ................................................................  

VRAAG 17: Hoe heette de school tegenover ’t Spijk? ………………………………………………………………………… 

Ga links en verlaat het terrein van ’t Spijk. Blijf het voetpad volgen.  

Steek bij de snackbar de Beeklaan over (blijf aan de linkerzijde van de doorgaande weg) en loop rechtdoor.  

VRAAG 18: Welk product van de Coberco fabriek werd wereldberoemd? ………………………………………… 

Je nadert het Triverseplein, eindpunt van deze wandelroute. LET OP MET OVERSTEKEN!! 

VRAAG 19: Vul deze zin aan:  

“Je bent een echte Eefdenaar als 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………” 

 

Lever dit formulier uiterlijk 6 mei in bij Restaurant De Sluis (woensdag t/m zondag tussen 12:00-20:00u) Tegen 

inlevering van dit formulier ontvang je wat lekkers.   

 

Naam: ………………………………………………………………………………    telefoonnummer: …………………………………. 

 

De winnaars krijgen persoonlijk bericht (binnen een week). 

 


