PUZZELRIT

ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van Sportclub Bartje
op zaterdag 11 oktober 2014
vanaf het Wielerhome aan de Stadsbroek in Assen

De deelnemers respecteren de verkeersregels, rijden rustig (niet te hard) en gaan bij een opdracht
zoveel mogelijk in de berm. Zij zorgen dat andere weggebruikers geen last van ze hebben.
Het gebruik van Internet via telefoon en een TomTom dient achterwege te blijven.
Op de route kunnen wegen smal zijn, dus respecteer ook je tegenliggers.
De tijd is niet belangrijk tijdens deze puzzeltocht! Er is geen verplichte pauze ingepland. Wilt u onderweg een keertje stoppen, doe dit gerust. Probeer om uiterlijk ± 16.00 uur bij de FINISH te zijn.
1. 	 Start om ................. uur bij het Wielerhome aan de Stadsbroek. Zet uw kilometerteller op 0.
2. 	 Het terrein Stadsbroek verlaten en op T-splitsing rechtsaf de Hoofdlaan op.
Daarna 1e afslag links, de Nicolaas Beetslaan in, links aanhouden.
Wat staat op het grote bord bij de entree van het belangrijkste gebouw van Drenthe?
______________________________________________________________________________
3. 	 Via de Da Costalaan doorrijden tot de Witterstraat en daar gaat u linksaf.
Bij de Europaweg rechtsaf en daarna links richting Witten.
Na het viaduct staat rechts een manege/restaurant. Wat is hiervan de naam?
______________________________________________________________________________
Welke tekst staat er op de gevel van huisnummer 12?
______________________________________________________________________________
4. Sla linksaf bij Witterzomer. pas op fietspad!
Wat valt u hier op bij de ingang op het terrein? (2 dingen benoemen)
______________________________________________________________________________
5. 	 Camping Witterzomer verlaten en linksaf richting Bovensmilde.
Vóór het dorp linksaf. pas op fietspad!
Hoeveel paarden staan er in de wei rechts, direct na de afslag?
______________________________________________________________________________
6. 	 Ga aan het eind van de weg bij de paddestoel rechtsaf de Witterweg op.
Welke tekst staat er op de gevel van huisnummer 45?
______________________________________________________________________________
7. 	 Rij tot de Hoofdweg en ga rechtsaf.
8. 	 Bij brug linksaf en vervolgens rechtsaf stille kant.
Hoe heet de brug die u bent overgestoken?
______________________________________________________________________________

Na circa 1 km komt u aan de rechterkant een beeld tegen. Wat is de titel van beeld 4?
______________________________________________________________________________
Hoe heet de brug ter hoogte van huisnummer 186?
______________________________________________________________________________
9. U gaat bij de Norgerbrug linksaf richting Huis ter Heide.
Welke Asser wijk ziet u aan de rechterkant?
______________________________________________________________________________
Hoe luidt de volledige naam van het café links van de weg?
______________________________________________________________________________
10. In de bocht vóór de sluis linksaf, stille kant richting Veenhuizen.
doe hier voorzichtig a.u.b.!
Op het bord staat dat er sprake is van een project. Noem de naam van het project.
______________________________________________________________________________
Bij de sluis hangt ook een vlag, welke kleuren heeft die vlag?
______________________________________________________________________________
Verderop links is een camping, wat is de naam hiervan?
______________________________________________________________________________
11. Ga voor doodlopende weg rechtsaf en direct weer linksaf. Doorrijden naar Veenhuizen.
Hoe heet de 1e strafinrichting aan uw rechterkant?
______________________________________________________________________________
12. Weg vervolgen langs het water.
Neem in Veenhuizen afslag Kerklaan rechtsaf.
Welke vorm heeft de kerk aan de linkerzijde in de volksmond?
______________________________________________________________________________
Aan de rechterkant staat ook een kerk. Welke tekst staat er boven de deur?
______________________________________________________________________________
13. Blijf Kerklaan volgen tot Eikenlaan, rechtsaf richting begraafplaats.
let op, smalle weg!
Op de begraafplaats staan op het rechter grasveld twee hele grote bomen. Wat voor soort boom?
__________________________________________________________________________________
14. Omdraaien en ga linksaf terug via de Kerklaan naar Veenhuizen, dan rechtsaf de Meidoornlaan in.
Hoe heet de gevangenis aan de rechterkant?
______________________________________________________________________________

15. Bij splitsing rechtsaf oude gracht volgen.
Hoe heet het eerste huisje van het gevangenismuseum aan de linkerkant?
______________________________________________________________________________
16. Weg vervolgen en ga na Tourist Info “Veenhuizen boeit” direct rechtsaf en rij rechtdoor
Veenhuizen uit. Linksaf bij Laan Weldadigheid.
17. U komt weer bij de Hoofdweg en gaat rechtsaf richting Oosterwolde, deze richting volgen.
18. Na ongeveer 4 kilometer linksaf bij aanwijsbordje nr 29 tm 32 Weperpolder/Ravenswoud afslaan.
Hier staat ook aanduidingsbord Natuurmonumenten / Informatieruimte.
Weg vervolgen door het Fochteloërveen. rustig rijden!
Welke soort zeldzame grote vogel broedt hier jaarlijks?
______________________________________________________________________________
19.	Sla rechtsaf bij bordje links van de weg met tekst P / Informatieruimte / Start mindervaliden pad.
U ziet daar een grondwatermeter. Bij de beschrijving van dit apparaat ziet u onderaan wat
emblemen op de borden. Hoe heet de waterleverancier van Friesland?
______________________________________________________________________________
een prachtige plaats om enkele minuten te pauzeren en de benen even te strekken?
20. Terug naar de weg, daar gaat u rechtsaf en vervolgt de route naar Ravenswoud.
21. Na ruim 3 kilometer en bord Veen- en Woudenroute linksaf naar Ravenswoud.
U komt bij nummer 7A een huis tegen. Hoeveel en wat voor soort hangen hier aan de muur?
______________________________________________________________________________
22. Weg vervolgen over de brug en aan het eind bij driesprong rechtsaf en direct weer linksaf
	Compagnonsweg volgen.
23. Na een kleine 5 kilometer aan het eind rechtsaf en over de brug meteen linksaf richting Smilde.
24. Bij de Huifkar in Smilde linksaf richting Assen. hier zeer goed uitkijken!
25. Voor de schuine brug links stille kant volgen. Tramweg volgen.
Hier komt u links een huis met trapgevel tegen met een anno. Welk jaartal hoort daarbij?
______________________________________________________________________________
26.	Ga de Polakkenbrug over, rechtdoor de Linthorst Homanweg in, Suermondsweg richting
Hooghalen volgen.
Net buiten Smilde zijn tennisbanen. Hoe heet de tennisvereniging van Smilde?
______________________________________________________________________________

27. In Laaghalerveen op Suermondseweg afslag naar links nemen richting Laaghalerveen.
Hoe heet het Natuurkampeerterrein aan uw rechterhand?
______________________________________________________________________________
28. Weg vervolgen, doorrijden langs de TT-baan.
Wat betekenen de letters TT?
______________________________________________________________________________
In welke maand vindt jaarlijks de TT plaats?
______________________________________________________________________________
bij het oplossen van de volgende vraag moet u extra voorzichting zijn i.v.m. het andere verkeer!
Welk evenement vindt 23-25 januari 2015 in de TT-hall plaats?
______________________________________________________________________________
29.	Rij door tot viaduct Boskamp. Ga na dit viaduct linksaf, rechts aanhouden, weg volgen langs de
begraafplaats, aan het eind rechtsaf naar de Europaweg.
30. De Europaweg oversteken. kijk goed uit!
Op T-splitsing linksaf langs zwembad.
U stopt even bij sporthal Stadsbroek aan de rechterkant om even te zien wat er in het zakje zit!
Het zakje wordt u aangereikt door de uitzetters Henk Dijksma en/of Willem de Haan.
Wat zit er in het zakje?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nu formulieren inleveren bij bovengenoemde heren na het invullen van het aantal kilometers dat de
route lang was __________ km
31. Vervolg uw rit naar het Wielerhome.

Aankomsttijd: ..................... uur.

De prijsuitreiking volgt later in het Wielerhome tijdens de borrel met hapje.

HEEFT U PROBLEMEN of BENT U DE WEG KWIJT?
Bel Henk Dijksma, tel. 06-23407749
Jannie/Willem de Haan, tel. 06-23668654
of Connie Bremer, tel. 06-29223591

