Fietspuzzeltocht Oranjevereniging Loenen 2021
De fietspuzzeltocht is ongeveer 28 kilometer. Veel succes!
Start in Loenen bij dorpshuis `t Web.
Ga richting Hoefijzer en sla bij Moleneind rechts af.
Aan het einde linksaf Vreelandseweg op, U komt langs de Vecht te rijden.
Vraag: Wie was zowel eerste kamerlid als ereburger van Loenen? ……………………………………
Bij Vreeland gaat u over de vechtbrug van de N201
Vraag: Welk nummer belt u bij calamiteiten? ……………………………………………………………
Na de brug volgt u het fietspad naar beneden. U maakt een haakse bocht naar rechts en gaat
verderop rechtsaf door het tunneltje Vreeland in.
Vraag: Hoe heette de draaibrug met vloeddeuren die hier vroeger was? ……………………………..
De eerste weg links Ruiterstraat in.
Vraag: Wie is gediplomeerd hoefsmid? ……………………………………………………….
U komt bij de klapbrug en gaat over deze brug.
Na de brug rechtsaf en dan rechtdoor de Boterweg op.
Vraag: Hoe heet de boerderij van Jan Vien? ……………………………………………………………….
Vraag: Wat was het beroep van Lion Cachet?.......................................................
U blijft deze weg vervolgen richting Nigtevecht.
Vraag: In welk jaar werd Molen de Ruiter vervangen? ……………………………………….…….
Vraag: Op welke plek werden illegale woonschepen geplaatst in de jaren ’60?.....................................
Vraag: Welke weidevogel vindt een plekje naast de koe?.................................................
Vraag: Wat betekent DOB?.....................................................................
Net na de voetbalvereniging gaat u linksaf het fietspad op. U gaat de oprit van de fietsbrug op en
gaat over de fietsbrug.
Aan de andere kant gaat u linksaf de Kanaaldijk op. Bij de eerste weg gaat u links, de Velterslaan in.
Vraag: Wat is er zo gevaarlijk bij nummer 68?....................................................
Vraag: Wie heeft de bijnaam “de Braziliaan”…………………………………………………..
Einde Velterslaan rechtsaf en dan iets verderop linksaf witte loopbrug over.
Pas op met de brug. Voorzichtig lopen, vooral met nat weer.
Na de brug rechtsaf, Gein Noord op.
Vraag: Wat voor een soort molen is de Broekzijdse molen? ………………………………………..

Vraag: Welke boomlange TV presentator/sportschoolhouder zou u hier tegen kunnen komen?
…………………………………………………………………………
Bij het fietspad links af(richting Gaasperplas en Hoge dijk) de Ruwelswal op.
Vraag: tot welke plaats horen de huizen rechts van u?..........................................................
Vraag: Welke kobaltblauwe flits kunt u hier zien?................................................
U blijft doorrijden tot een brug aan uw linkerkant ziet. U gaat over deze brug. (doorgaand verkeer)
U vervolgt dit pad totdat het automatisch naar rechts afbuigt en direct over een bruggetje gaat. U
vervolgt het pad tot u onder een groot spoorviaduct bent gegaan. Na het viaduct links af brug over
richting Abcoude.
Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf de Abcouderstraatweg op.
Net na het plaatsnaambord Abcoude gaat u rechts(PAS OP met oversteken). U fietst nu richting
Abcoude langs het Abcoudermeer.
Vraag: Wat voor een plicht heeft u hier?................................................
Bij de grote kruising ter hoogte van de brug rechtdoor.
Vraag: Welke winkel heeft Abcoude welke u ook in Loenen kunt vinden?.................................
Eerste weg rechts de brugstraat in.
Vraag: Wat heeft Nienke Meek hier gemaakt? ……………………………………………….
Ga over de brug en dan meteen links het fietspad op.
Vraag: Hoe heet de brug naast de snackbar?............................................
Bij de snackbar/brug gaat u rechtsaf. Verderop de eerste links, de koppeldijk op.
Vraag: Welke bekende tekenaar/schrijver heeft hier verkeersborden gemaakt?....................................
De Koppeldijk gaat over in de Winkeldijk.
Vraag: Welk kasteel heeft links van u gestaan?................................................................................
Bij een driesprong gaat u links de Horn in.
Vraag: Waar begint het Lindenhoffpad? …………………………………………………………………………
U komt in Baambrugge en gaat de eerste weg linksaf ( Brugstraat in)
Vraag: Hoe heet de voormalige snackbar?..................................................................
Over de brug rechtsaf en weg blijven vervolgen richting Loenersloot.
Vraag: Vanaf wanneer is de Donkervlietsebrug dagelijks geopend? ………………………………………….
Vraag: In welk jaartal is het huis op rijksstraatweg nummer 214 gebouwd?..................................
Voorbij Loenersloot het tunneltje onder N201 door en dan linksaf.
Weg vervolgen naar de hoge brug en de hoge brug over.

Na hoge brug rechtsaf richting Loenen
Vraag: Welk station passeert u? ………………………………………………………………………………..
Vraag: Bij wie kunt u compassietraining volgen? …………………………………………………………..
In Loenen ter hoogte van de benzinepomp bent u aan het einde gekomen van de puzzeltocht.

Naam: ………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Inleveren bij Middenhoek 33, Loenen aan de Vecht.

