Fietspuzzeltocht Oranjevereniging Loenen aan de Vecht 2018
Start is bij Molen de Hoop in Loenen.
Ga richting Vreeland via de Vreelandseweg langs de Vecht
Vraag: In welk jaar is Vecht en Lommer gebouwd?.......................................
Vraag: welke vogel loopt er op het pad?............................................................
Ter hoogte van Vreeland gaat u over de witte brug en na de brug rechts naar beneden.
Haaks de bocht om richting het tunneltje, door het tunneltje en dan rechtdoor Lindengracht
Vraag: Hoeveel inwoners telt Vreeland tegenwoordig?......................................................
Ga langs Greif en verder over de Bergseweg
Vraag: Wat is Dorssewaard? …. ……………………….…………………………….
U komt bij sluis ’t Hemeltje. U gaat over de brug en dan direct links af.
Vraag: Wat is ENERKI?..........................................................................
Vraag: Langs welk station komt u?..........................................................
U rijdt Nederhorst den Berg in en gaat door tot de T splitsing
U gaat links af de Overmeerse weg op.
Vraag: van welk jaar is de bakkerij? ……………………..………………………
Aan het einde steekt u de Randweg over bij de oversteekplaats voor fietsers.
Aan de overkant rechtsaf het fietspad op.
Ongeveer 200 meter verder linksaf fietspad in richting Ankeveen (Googpad)
Dit fietspad(Googpad) blijft u volgen.
U gaat na een paar kilometer rechtsaf een bruggetje over richting Ankeveen(Bergse pad )
Dit pad vervolgt u tot het einde.
Aan het einde gaat u links af(Stichtse End ) richting Ankeveen
Vraag: Hoe heet de verzetstrijder? …………………………………………………………………….
In Ankeveen gaat u iets voorbij Restaurant Lekr rechts af de Stichtse kade op.
Vraag: Waarom moeten de schoenen uit?..................................................................
De Stichtse kade blijft u helemaal afrijden en bij de splitsing gaat u rechtdoor verder over de Stichtse
kade.
Vraag: Hoeveel tol moest je betalen voor een vaartuig metende 20 of meer
ton?....................................................
Op de T splitsing komt u op Noordereinde. U steekt over en gaat rechtsaf het fietspad op.

U blijft het fietspad volgen tot u bij een afslag komt waar u naar het Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek komt u gaat daar links naar het bezoekerscentrum.
Vraag: Hoe heette de landschapstuin bij Bantam?................................................................................
U gaat rechtdoor over het onverharde pad tussen de hoge bomen door. Na een paar honderd meter
gaat het pad naar rechts.
Over een bruggetje met witte leuningen
U komt bij een hek. U gaat door het hek.
Rechtdoor. Bij paddenstoel 20037/001 rechtsaf. Bij volgende afslag rechts af bij paaltje met 11 erop.
Door rijden tot de asfaltweg en op asfaltweg direct rechtsaf(bij paddenstoel 24591/001
Bij de T kruising rechtsaf Ankeveensepad op.
Vraag: Wat is Sperwerhof? …………………………..…………………………….
Bij de kruising steekt u over(voorzichtig, drukke weg)) en gaat rechtdoor over fietspad.
Vraag: Waarvan ziet u bij iemand een grote bijzondere verzameling
staan?......................................................................
Na ongeveer 500 meter linksaf de Kwakel op gaan.
Vraag: Welke kleur heeft Rik? ……………….……………………….
Bij T- splitsing rechtdoor Kortenhoefsedijk op.
Vraag: Welk land hoort bij Teus? ………………………………………….
Vraag: Hoeveel linden heeft het huis?...................................
Over brug bij Stoplicht N201 oversteken.
Aan overzijde eerst naar rechts en dan eerste links af Moleneind op.
Vraag: Welk bedrijf heeft een Wijde Blick?........................................
Vlak voor het bordje Oud Loosdrecht rechts af de A. Lambertskade op.
Vraag: Welk soort bomen dreigt hier te sterven?..........................
Aan het einde links af Oud Over.
Door rijden tot Loenen bij de kruising rechts af de klapbrug over
U bent aan het einde van deze tocht.

U kunt het formulier tot en met 6 mei inleveren op Koningin Julianaweg 39 te Loenen.

