Rondje Ospel
Groep 5 t/m8
Vandaag gaan we een rondje maken door Ospel.
Veel succes en plezier

1. Welke sport werd hier vroeger beoefend?

Handbal

2. Hoe heet het jaarlijkse fietsfestijn in Ospel?
Tour D’Oospel
3. Hoeveel banen zijn er bij Meulenslag?

Vijf

4. Wat voor soort Molen is Molen de Korenbloem?
Beltmolen

5. Wat voor soort bloemen staan er op het hekwerk?

Korenbloemen

6. Wat verzorgt dit bedrijf?

Tuinen

7. Wat vindt er altijd in Ospel in het eerste volle weekend van Mei plaats?
Moulin Blues
8. Waar in Ospel kun je op dit bankje zitten?

Bij Alles Kids

9. Hoe veel soorten balspellen kun je hier spelen?

3 namelijk Kegelen, Beugelen & Biljarten

10. Wat voor soort vogel zit hier in de kale boom?

Kiekendief

11. Op welk huisnummer woont meneer Pastoor A. Koumans?
53

12. Welke gebouw heeft dit plaatje op de gevel?

De Kerk

13. Welke DJ werkt hier?

DJ Diego
14. Welk huijs vind je in Ospel en in je oor?
Slakkenhuis / slakkenhuijs
15. Welke beroep had de persoon waar de straat naar vernoemd is waar dit cijfer staat?

Meester

16. Dit speeltuintje vind je aan een vogel - straat.
Welke vogel is het en tot welke soort vogels hoort hij?

Grutto tot de weidevogels

17. Hoe heet de plek waar je dit drankje kan krijgen?

Cafetaria ‘t Hukske

18. Waar kun je doel raken tussen de Lemmenhoek en de Pastoor Vullerstraat?

Bij HBS Wilhelmina

19. Waarom staat er van deze persoon een beeld is Ospel?

Hij was een halve eeuw postbode in de peel

20. Wat was dit voor gebouw?

De boerenbond
21. Hoe noem je de blokken die liggen op de Schrank?

Turf
22. Waar in Ospel staat deze totempaal?

Bij Jong Nederland

Het rondje Ospel zit er al weer op.
Bewaar je antwoorden goed, zodat je straks de uiteindelijke oplossing vindt!

