Fietspuzzelrit

2021
Oranje Vereniging Driemond

Algemeen:

De Oranje vereniging te Driemond stelt zich niet aansprakelijk voor
het ontstaan van schade of vermissing van uw eigendommen alsmede
het ontstaan van lichamelijk letsel in welke vorm dan ook. Dit geldt
ook voor de uitzetters van deze rit.
De fietstocht gaat over openbare wegen. U dient zich dan ook aan de
verkeersregels te houden. Wegenverkeerswet.
Bij de route opdrachten tellen oprijlanen, in- en uitritten en
doodlopende wegen niet mee.
Veiligheid voor alles…
(als u stopt en afstapt, zet uw fiets veilig aan de kant….er zijn
meerdere weggebruikers)
Opdrachten:
Beantwoord de vragen in de routebeschrijving en noteer dat op de
antwoordlijst, op het juiste nummer, bijvoorbeeld, vraag. 1 op
antwoord 1, vraag, 2 op antwoord 2 enz. enz.
De vragen zijn aan de rechterzijde
(vragen links v/d weg worden apart vermeld in de route )
Antwoordkaart, achterzijde route boekje en vul uw naam in.
Als U start, gaat u akkoord met het reglement.

Veel plezier en geniet van de natuur, succes.

Oranjerit Driemond
Start vanaf het “Dorpsplein“
Richting de brug en het verkeersplein
Rechts fietspad op
Bij verkeerslichten oversteken (bij GROEN)
en links af richting (Weesp)
Bij verkeerslichten rechts af naar beneden
Einde weg rechts af (kijk uit met oversteken 2x)
Brug onderdoor (Weesperbrug)
Vraag; 1 Naam v/h gemaal ?
Bij verkeerslichten rechtdoor
Vraag; 2 Welke bank zat hier ?
Eerste weg rechts (singel)
Eerste weg rechts en links het fietspad op
Vraag; 3 Naam van de openbare basisschool ?
Einde fietspad rechts en dan links (kijk uit) (Groeneweg)
Brug over en voor stadhuis rechts (Nieuwstraat)

Vraag; 4 Hoe laat gaat burgerzaken open op dinsdag?
Eerste weg links (Sint Anthoniestraat/Pieter Jacobstraat)
Tussen de hekken door en oversteken(uitkijken)
De Lange Vechtbrug over (ossenmarkt)
Vraag; 5 Naam jachthaven ?
Brug over en links
Spoortunnel door
Eerste weg rechts ( reaalspolderweg)
Vraag; 6 Hoeveel stieren zitten er aan het hek?
Rechts tunnel door (onder spoorlijn)
Einde weg rechts
Eerste weg links
Vraag; 7 Wat is hier verboden?
Eerste weg links
Einde weg rechts
Bij verkeerslichten rechtdoor
Brug over en rechtdoor (van Googweg)
Vraag; 8 Naam van het cafe/restaurant?
Weg volgen richting Muiderberg

Vraag; 9 Naam van het station?
Links af (brink) op (kijk uit)
Rechts (Echolaan)
Links aanhouden, links de (dijkweg) op richting Muiden
Vraag;10 Wat kan je tappen?
Maak selfie met, ♯Groeten uit Muiden (niet verplicht)
Brug over en rechts
Eerste weg links
En weer links (kazernestraat, Kazerne) (2 vragen Links
van de weg)
Vraag; 11 Bouwjaar Kazerne?
Vraag; 12 Wanneer werd de eerste steen gelegd?
Bij D (links van de weg) midden van de kazerne rechts af
Tussen depaaltjes door
Einde weg links
Rechts af de sluizen over
Eerste straat rechts
Einde weg rechts
Links van de dijk blijven (dus niet naar boven)

Vraag; 13 Naam van de batterij?
Op de dijk smal fietspad (kijk uit )
Eerste weg links (richting Muiden / Almere)
Einde weg links
Vraag; 14 Wie is de koning?
Brug over en rechts af oversteken (fietspad)
Direct rechts en dan links (muidertrekvaart)
Onder snelweg door en fietspad volgen
Voor spoorbrug links
Eerste weg rechts
Einde weg rechts (langs kanaal)
(U kunt ook door het bos naar Huis)
Einde weg richting huis
Einde fiets rit………
Stuur de antwoorden en evt Selfie in, per e-mail naar
info@oranjeverenigingdriemond.nl uit de goede
antwoorden wordt een winnaar getrokken.
Wij hopen dat u heeft genoten van de rit en de mooie
natuur in de omgeving van Driemond
En maak er nog een gezellige dag van….

Antwoordlijst
Vraag. 1
Vraag. 2
Vraag. 3
Vraag. 4
Vraag. 5
Vraag. 6
Vraag. 7
Vraag. 8
Vraag. 9
Vraag. 10
Vraag. 11
Vraag. 12
Vraag, 13
Vraag. 14

Naam. ……………………………………….

Tot volgend jaar op het Oranjeplein !

