VFH Fietsroute 2022

NAMEN DEELNEMERS:

De Route is ongeveer 20 km.
Start vanaf het feestterrein:
1. vanaf het feestterrein rechtsaf en eerste weg links de Dorpsstraat in.
2. Voorbij Ludiek linksaf de Raadhuislaan in
3. Op kruising rechtdoor
VRAAG 1: Wat maakt de camping aan uw rechterkant zo bijzonder????
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Einde weg links het fietspad op.
Einde weg rechtsaf Meeuwenweg
Einde weg links de Markgenotenweg op.
Einde weg rechtsaf
Aan het eind weg oversteken en rechtsaf fietspad op.
Bij knooppunt 50 linksaf het fietspad op.
Einde weg links (Dorpsstraat) en na 100 mtr rechtsaf. (Holtingerweg)
Na 100 meter rechtsaf (Westeresweg)

VRAAG 2: We fietsen over een verhoging in het landschap, hoe wordt dit genoemd
12.
13.
14.
15.

Fietspad rechtdoor vervolgen richting knooppunt 25
Rechtsaf knooppunt 01 let op mul zand
Sla linksaf naar de Postweg richting knooppunt 02
Rechts aanhouden het fietspad op

VRAAG 3: Hoe heet het landgoed aan uw linkerkant en wie is de eigenaar
16.
17.
18.
19.
20.

Rechts aanhouden het fietspad op
Bij splitsing linksaf richting knooppunt 74
Fietspad richting Wittelter Veldpad op
Op T-splitsing linksaf knooppunt 52
Op T-splitsing Moerpad aanhouden

VRAAG 4: Hoe heet het ven aan de rechterkant?
21. Einde weg links
22. Rechtsaf richting knooppunt 72
23. Einde weg oversteken en linksaf richting knooppunt 10
VRAAG 5: De kazern in Havelte werd in 1964 naar Johannes Post, de verzetstrijder uit Noordseschut genoemd,
hoe werd de karzerne in 1952 genoemd toen het gebouwd is.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Na Theehuis Hunebed na ong. 1 km weg oversteken naar links richting knooppunt 9
Aan linkerhand restaurant Oer.
Fietspad vervolgen (Startbaan)
Eerste weg Rechts (verharde weg tussen oude en nieuwe Meerkamp)
Op splitsing linksaf fietspad op
Rechtsaf richting Hartenlust.
Einde weg rechts.
Voor de molen linksaf Havelter Schapendrift op

VRAAG 6: Wie heeft de eerste steen gelegd van de Havelter Molen
32. Splitsing Eursingerkerkweg rechtsaf en terug naar het feestterrein
33. Einde route. Contoleer hier de antwoorden en lever de vraaglijst in voorzien van de namen.

NAMEN DEELNEMERS:

ANTWOORDEN:

VRAAG 1……………………………………………………………………………………………………………………………………….

VRAAG 2……………………………………………………………………………………………………………………………………….

VRAAG 3……………………………………………………………………………………………………………………………………….

VRAAG 4……………………………………………………………………………………………………………………………………….

VRAAG 5……………………………………………………………………………………………………………………………………….

VRAAG 6……………………………………………………………………………………………………………………………………….

In de tent kun je uiteraard nog een drankje en/of hapje nuttigen.

We hopen dat u heeft genoten van de route en onze prachtige omgeving, groeten team VFH.

Bij calamiteiten bel 06 – 18 16 92 90

