
Fiets Puzzel Tocht 

Zoek de letters tijdens de fietstocht ( te zien achter ramen of bij/aan het huis van gemeenteleden) 

en zet deze in de juiste vakjes. 

• Denk om de corona maatregelen en uw veiligheid, veel Plezier!  

• Hebt u een leuke Foto van onderweg? Deze mag u sturen naar tel. 0523-261469 

• De Route loopt rond, u kunt op elke willekeurig punt beginnen en weer als eindpunt 

gebruiken. 

 Fiets route 4 km                                    

 

Startpunt: 

- Kandelaarkerk vanaf de smidse naar Weidebuurt  RECHTS 

- Sla LINKS af Scholtensdijk 

- Fiets door tot aan drempel Hessenweg en blijf Scholtensdijk RECHTS vervolgen 

- Ga de 2e straat RECHTS Weidehuisstraat 

- In de bocht LINKS Ulfershof op 

- GA LINKS  op de Ulfershof en ga Fietspad op, RECHTS aanhouden 

-  OVERSTEKEN Stoplichten 2x en vervolg fietspad Rheezerweg richting Centrum 

- Ga bij politiebureau RECHTS het fietspad op Kalseboompad 

- Bovenop de bult RECHTS Vrechienpad  en fiets door de tunnel  

- LINKS afslaan  Sumpelpad 

- RECHTS afslaan de wijk in Capellastraat 

- 2e straat LINKS Poluxstraat 

- Einde RECHTS en gelijk LINKS Neptunusstraat in 

- Einde RECHTS Uranslaan 

- RECHTS Meteroorlaan vervolgen tot kruising Rheezerweg 

- LINKS Rheezerweg 

- RECHTS Frits de Zwerverlaan vervolgen tot aan de kerk 

- EINDE fiets route. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               

Fietsroute 14 km 

Startpunt: 

- Kandelaarkerk vanaf de smidse naar Weidebuurt RECHTS 

- Sla LINKS af Scholtensdijk 

- Fiets door tot aan drempel Hessenweg en blijf Scholtensdijk RECHTS vervolgen 

- Ga de 2e straat RECHTS Weidehuisstraat 

- In de bocht LINKS Ulfershof op 

- GA LINKS  op de Ulfershof en ga het Fietspad RECHTS op, 

-  OVERSTEKEN Stoplichten 2x en vervolg fietspad Rheezerweg richting Centrum 

- Ga bij politiebureau RECHTS het fietspad op Kalseboompad 

- Bovenop de bult RECHTS Vrechienpad  en door de fiets tunnel  

- LINKS afslaan  Sumpelpad 

- RECHTS afslaan de wijk in Capellastraat 

- 2e straat LINKS Poluxstraat 

- Einde RECHTS en gelijk LINKS Neptunusstraat in 

- Einde RECHTS Uranslaan 

- RECHTS Meteroorlaan vervolgen tot kruising Rheerzerweg 

- LINKS Rheezerweg 

- LINKS Oude Rheezerweg op doorfietsen tot aan einde fietspad Rheezerweg OVERSTEKEN 

- Grotenbelten weg vervolgen 

- 1e straat RECHTS Larikslaan 

- Kruising LINKS OLdemijerweg 

- 1e straat RECHTS fietspad op Willemsdijk 

- Links fietspad in het bos vervolgen tot aan kruising tunnel Ommerweg 

- Onder de Ommerweg tunnel door en Rechts aanhouden parallelweg Ommerweg 

-  3e straat LINKS Bosweg 

- LINKS aanhouden en Bosweg vervolgen tot kruising 

- RECHTS af Polenweg op 

- Voorbij nummer 12 Fietspad RECHTS op 

- Einde fietspad LINKS korte spruit 

- RECHTS aanhouden korte spruit 

- RECHTS Koningsspil 

- Vervolgen tot einde RECHTS aanhouden en Afterkampweg vervolgen 

- LINKS af fietspad op en door de Tunnel 

- LINKS af Hessenweg 

- 3e straat RECHTS Brandweg 

- Kruising OVERSTEKEN Weidebuurt 

- EINDE fiets tocht Kandelaarkerk 

 



 

 

 

 20 Kilometer                   

 

Startpunt: 

- Kandelaarkerk vanaf de smidse naar Weidebuurt   RECHTS 

- Sla LINKS af Scholtensdijk 

- Fiets door tot aan drempel Hessenweg en blijf Scholtensdijk RECHTS vervolgen 

- Ga de 2e straat RECHTS Weidehuisstraat 

- In de bocht LINKS Ulfershof op 

- GA LINKS  en ga Fietspad op, RECHTS af en OVERSTEKEN Stoplichten 2x en vervolg fietspad 

Rheezerweg richting Centrum 

- Ga bij politiebureau RECHTS het fietspad op Kalseboompad 

- Bovenop de bult RECHTS Vrechienpad  en door de fiets tunnel  

- LINKS afslaan  Sumpelpad 

- RECHTS afslaan de wijk in Capellastraat 

- 2e straat LINKS Poluxstraat 

- Einde RECHTS en gelijk LINKS Neptunusstraat in 

- Einde RECHTS Uranslaan 

- RECHTS Meteroorlaan vervogen tot kruising RHeezerweg 

- LINKS RHeezerweg 

- LINKS Oude Rheezerweg op doorfietsen tot aan einde fietspad Rheezerweg OVERSTEKEN en 

LINKS fietspad vervolgen tot aan kruising 

- LINKS Rheezerbrink op 

- RECHTS aan houden Marsweg 

- Marsweg vervolgen tot voorbij Familie Hulleman nr 3a, daarna Fietspad LINKS aanhouden 

Schalmmaatdijk vervolgen 

- Oversteken Rheezerweg en gelijk fietspad LINKS 

- Bij kruising RECHTS Oldemijerweg 

- Fietspad LINKS op en deze vervolgen door het bos tot aan de fietstunnel Ommerweg  

- Door de fietstunnel en paralelweg Ommerweg  RECHTS vervolgen 

- 3e straat LINKS Bosweg 



-  Bosweg vervolgen tot kruising 

- RECHTS af Polenweg op 

- Voorbij nummer 12 Fietspad RECHTS op 

- Einde fietspad LINKS korte spruit 

- RECHTS aanhouden korte spruit 

- RECHTS Koningsspil 

- Vervolgen tot einde RECHTS aanhouden en Afterkampweg vervolgen 

- LINKS af fietspad op en door de Tunnel 

- LINKS af Hessenweg 

- 3e straat RECHTS Brandweg 

- Kruising OVERSTEKEN Weidebuurt 

- EINDE fiets tocht Kandelaarkerk 

 

 

 


