
             Naam:                                            

  

Fietstocht Oranjevereniging Noord-Zuidwolde 2021 

 

(Kijk bij het oversteken van wegen en dergelijke GOED UIT!!!) 
 

We vertrekken bij het Boeskoolbeeld, Schoolstraat in richting Boterdiep, einde weg Rechts, 

 

 Na dit punt Links en rechtdoor de weg blijven volgen, 

 

Bij      Rechts, volg 85 en bij kruising rechtdoor. 

 

Bij 85 Links (langs water) 

 

-Wat doen loslopende honden? 

 

Bij weg Rechts 

Volg 90 

 

-Van wie zijn de beschilderde containers? 

 

Na Noorddijkerplein Links 

 

-geef enige uitleg over Maple Leaf? 

  

Ga naar 94, hier Rechts en weg blijven volgen 

 

-Waar staan de letter OBS voor? 

 

Steek de weg over en ga over de brug 

 

-Wat schenken ze hier? 

 

Volg 84 

 

-Wat moet je voor schutten? 

 

Houdt links aan en bij “Logisch”  Linksaf (niet oversteken!) 

 

Bij 91 rechtdoor, daarna 1
e
 (asfalt) weg Links en bij T-splitsing Links 

Bij “VDM” rechts 

Direct na rood/wit gestreept paaltje Links 

Fiets rechtdoor het fietspad op 

Bij Wakerdijk Rechtsaf fietspad op, na oversteken weg rechts aanhouden 



 

-Wat is hier straks? 

 

Na kruispunt Rechts, blijf fietspad volgen. 

Aan het eind weg oversteken (let op: hier wordt aan de weg gewerkt!!) en Linksaf (fietspad).  

Volg LF9B 

 

-Waar moet je voor oppassen? 

 

Aan het eind Rechts 

Einde weg Links 

 

-Waar zijn we naar op weg? 

 

Na “verkeersheuvels” (2x) Rechts 

1
e
 pad Rechts en einde weer Rechts 

Volg 88 (2x) 

 

-Welk sterrenbeeld kom je tegen? 

 

Over brug rechtdoor en weg blijven volgen 

Na Fugro Rechts en weg blijven volgen 

Na viaduct rechtdoor 

 

-Waar is de Hunze zone onderdeel van? 

 

Fietspad blijven volgen, weg oversteken en Rechts 

Bij “Groningen Schoon” Links en dit fietspad blijven volgen. 

Bij “Centrum” Rechts en het rode fietspad blijven volgen 

Na oversteken weg Links en dit fietspad blijven volgen 

 

-Wat voor bloemen zijn dit?  

Ga hier Links en weg volgen 

 

-Waar moet je voor oppassen? 

 

Ga Links over de brug en hiermee is de fietstocht klaar!!! 

 

 

 

Wil je meedingen naar een mooie prijs? 

Mail je antwoorden uiterlijk 1 juni 2021 naar: 

bestuur@oranjevereniging.info 

  

mailto:bestuur@oranjevereniging.info

