Kinderroute 6 km
Fiets de Winkelman straat richting de Schoolstraat
Neem de Schoolstraat en ga linksaf naar de Naaldenkoperweg
Aan het einde van de Naaldenkoperweg ga rechts naar de Oosterveenstraat
Aan het einde van de Oosterveenstraat links richting de Schoolstraat
Bij Schoolstraat 109 linksaf de onverharde weg op (doodlopend bord, maar hier mag je fietsen)
Fiets de steeg af, zo kom je op de Buntwal uit.
Deze uitfietsen tot bij van de Brandhof
Ga rechtdoor richting de Vrouwenweg
Aan het eind van de Vrouwenweg linksaf naar de Amersfoortseweg
We komen langs de PADDESTOEL … IJSJES!!!!
Vanaf de Paddenstoel ga je op de rotonde linksaf naar de Nieuwe Kerkstraat
Ga linksaf naar de van Noortstraat
En rijd door richting de Winkelmanstraat

Vraag 1:
Waar lijkt de helm op die bij Deroue motoren in de etalage staat?
Vraag 2:
Er staan bij Deroue motoren 2 apen. Zie jij ze?? Waar zijn ze verstopt?
Vraag 3:
Bij van Essen Diervoeders staan springbalken (rood, wit, blauw, oranje). Hoeveel springbalken tel je?
Vraag 4:
Hoe heet het huis aan de Naaldenkoperweg, tegenover nummer 4?
Vraag 5:
Welk huisnummer aan de Naaldenkoperweg hoort bij het paardenbordje?
Vraag 6:
Hoe heet de jongen van een schaap? (Zie de schapen met……. Ter hoogte van Schoolstraat 74)
Vraag 7:
Op de Schoolstraat/Buntwal is een weiland met koeien en kalfjes, hoeveel kalfjes tel je?
Vraag 8:
Tussen Buntwal 24 en 17 hangt iets raars… Wat hangt er? En waar hangt het?
Vraag 9:
Hoe heet het huis op Buntwal 17?
Vraag 10:
Wat is de som van de huisnummers bij het doodlopende straatje aan je rechterhand bij de Buntwal?
Vraag 11:
Wat voor plant staat er bij van Soeren aan de Buntwal langs de weg?
Vraag 12:
Hoe heet het nieuwe plan langs de Buntwal?
Vraag 13:
Hoe heet de stal rechts van de Vrouwenweg?
Vraag 14:
Wat voor opvallend dier stond er pas aan de Vrouwenweg?
Vraag 15:
Hoeveel stippen heeft de Paddenstoel?
Vraag 16:
Welke marktkramen staan er op het pleintje (over de hele week genomen)?

Waar zijn onderstaande foto’s genomen:
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Spelregels voor de Puzzelrit

• Hou minimaal 1,5 meter afstand van andere
weggebruikers
• Deelname aan de puzzelrit alleen met gezinsleden.
• De route vormt een rondje, start de route zo dicht
mogelijk bij je huis om zo te zorgen voor spreiding
• Zie je bij een opdracht/vraag al mensen staan, wacht tot
zij wegrijden.
Hou de minimale 1,5 meter afstand!
• Bij tegenliggers…fiets of loop achter elkaar, zo geef je
elkaar de ruimte.
• Laat de natuur schoon achter. Neem je eten en drinken
mee van huis?
• Neem het afval weer mee en gooi het thuis in de
prullenbak.

