Fiets en voet
Puzzelroute lichtweek 2020
We hebben voor u een puzzelroute gemaakt, die u met de fiets of lopend kunt
ondernemen, waarbij u langs enkele versierde straten komt.
De puzzelopdrachten staan op borden en worden in de routebeschrijving
aangegeven in het vet. Bovenste gedeelte is voor volwassenen en daaronder voor
kinderen. Zo kan u o.a. met gehele gezin genieten van deze route ‘lichtweek
2020’. De afstand bedraagt 5,3 km.
De puzzelvragen kunnen zowel links als rechts van de weg staan.
U heeft de gehele week van 21 december (vanaf 12.00 uur) t/m 28 december
(12.00 uur) de tijd om de puzzels en raadsels op te lossen. Het is geheel volgens
richtlijnen betreffende COVID19. Deelname is voor eigen risico.
Wij wensen u veel plezier.
1. Start bij molen de Kievit (u gaat richting het oosten)
2. Eerste weg rechts (Singelweg)
Puzzelvraag 1 (Singelweg)
3. Viersprong rechts (Clantlaan)
4. Einde weg rechts (De Singel)
Puzzelvraag 2 (Fazant)
5. Eerste weg links (Patrijs)
6. Einde weg rechts (Scholekster)
Puzzelvraag 3 (Grutto)
7. Einde weg links (Snip)
8. Driesprong rechts (Terp)
9. Eerste weg links (Wad)
10. Eerste weg rechts (Til)
Puzzelvraag 4 (Borg)
11. Einde weg links (Terp)
12. Eerste weg rechts (Zijl)
Puzzelvraag 5 (Zijl)
13. Driesprong rechts (Wad)
14. Voetpad rechts
15. Over bruggetje
16. Einde voetpad rechts (Taling)
Puzzelvraag 6 (Taling)
Puzzelvraag 7 (Dr. De Waardlaan)
17. Viersprong oversteken

18. Eerste weg rechts (Jonkerslaan)
Puzzelvraag 8 (Jonkerslaan)
19. Einde weg links (De Roder)
20. Eerste weg links (Sportlaan)
21. Eerste weg rechts (Engewertlaan)
Puzzelvraag 9 (Engewertlaan)
22. Einde weg links (Griffioenlaan)
23. Viersprong oversteken (Nic. Grijpstraat)
24. Viersprong oversteken
Puzzelvraag 10 (Aykema Burchtstraat)
25. Einde weg rechts (Jonkerslaan)
26. Eerste weg rechts (Schoutstraat)
Puzzelvraag 11 (Schoutstraat)
27. Langs brandweerkazerne (Bouwhuisstraat)
28. Einde weg links (Stationsstraat)
Puzzelvraag 12 (Stationsstraat)
29. Einde weg rechts (Groningerstraatweg)
30. Eerste weg rechts (De Vereeniging)
31. Driesprong links (Juursmakluft)
Puzzelvraag 13 (Juursmakluft)
32. Einde weg links (De Vereeniging)
33. Tweede weg rechts (De Klief)
34. Einde weg links (De Klief)
35. Einde weg rechts (Tarjat)
Puzzelvraag 14 (Besheerspolder)
36. Eerste weg links (voetpad richting Oosterkade)
Puzzelvraag 15 (Oosterkade)
37. Finish bij de KERSTWENS BOOM
De antwoorden kunt u doormailen naar
quperusquiz2020@gmail.com
Of u levert het in bij DA Drogisterij
Vergeet u niet een wens te doen bij de KERSTWENS BOOM!

