
 
               

Fietsroute 2 – 28 kilometer 
Deze route voert door/langs Twello, de Worp, Wilpse klei, Slot Nijenbeek, Bakker Bril, 
Recreatieplas Bussloo en Wilp-Achterhoek. 
 

 
 
 

ANWB Knooppunten:  

 
Startpunt: 
Knooppunt 12 
Kruispunt H.W. Iordensweg / Dorpsstraat / Binnenweg Twello 

52.2387971, 6.107285 



 
               

Vragen & opdrachten - Fietsroute 2 
Sommigen van onderstaande vragen hebben betrekking op de route. Lees deze daarom eerst 
even door alvorens u op de fiets stapt. Daarbij raden wij af om vragen te lezen terwijl u aan 
het fietsen bent. Heel veel succes! 

 
Vraag 1  
(Zie foto) Bij welke zijstraat van uw route 
komt u het bordje hiernaast tegen? 
 
Antwoord: ………………………………………………….. 
 
 
Vraag 2 
De route 14 brengt u naar De Worp, oftewel 
de gemeente Deventer. Voetballers op de 
Worp spelen veelal wel bij een vereniging in 
de gemeente Voorst. Welke vereniging is 
dat? 
 
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Vraag 3 
U fietst langs Meadow, ook wel het stadsstrand genoemd. In het weekend kan u hier zomaar 
groepjes mensen tegenkomen die zich in het zweet werken onder de bezielende leiding van 
een fanatieke lesgeefster. Wie is de lokale aanbieder van deze crosschallenges en 
bootcamps in de buitenlucht (en dus ook op het stadsstrand)? 
 
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Vraag 4 
Wanneer u onder de A1 door bent gefietst ziet u het mooie dorpje Wilp aan uw rechter 
hand. Noem 3 verenigingen uit het dorp Wilp. 
 
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vraag 5 
U fietst langs museumcafé De Kribbe en het fietspad naar de veerpond naar Gorssel. Wat is 
de naam van deze veerpond? 
 
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



 
               

Vraag 6 
U nadert Bakker Bril. Een begrip in de wijde omgeving. Hoe heten de twee buurtschappen 
(of ‘gehuchten’ in de volksmond) rondom deze bekende bakker? 
 
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Vraag 7 
(Zie foto) Een vraag over het dorp Voorst. Hiernaast 
ziet u een deel van een logo van een vereniging uit 
Voorst. Welke vereniging zoeken wij? 
 
Antwoord: 
…………………………………………………………………….. 
 
 
Vraag 8 
(Zie foto) U fietst langs de prachtige golfbaan de 
Breuninkhof. Een vraag over de golfsport is 
zodoende wel op zijn plaats. Mannen, laat u niet 
teveel afleiden door de foto hiernaast tijdens het 
fietsen, maar de volgende vraag gaat wel over deze 
dame. Zij kan namelijk een aardig balletje slaan, 
maar ze is vooral bekend op sociale media alwaar ze 
met enkele 'instructievideo's' de golfsport sexier 
maakt dan ooit tevoren.... Wat is haar naam? 
 
Antwoord:…………………………………………………………. 
 
 
Vraag 9 
U fietst langs Strandhuys de Enk. Welke sportieve 
uitdaging kon u hier in de maanden juni, juli en 
augustus elke zaterdag en zondag aangaan?  
 
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vraag 10 
U fietst Twello weer binnen en passeert SV Voorwaarts. Welke van onderstaande sporten 
kan u beoefenen bij deze vereniging (meerdere antwoorden zijn mogelijk, omcirkel de 
antwoorden waarvan u denkt dat deze juist zijn)? 
 
A. Damesgym voor 50-plussers   B. Handbal 
C. Beachtennis     D. Walking Football 
 
 
 



 
               

Vraag 11 
U nadert het centrum van Twello. In 2019 werd de Nationale Sportweek ergens in het 
centrum afgetrapt met een sportieve activiteit. Waar vond deze activiteit plaats?  
 
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
De fietstocht zit er op! Zoekt u nog meer beweging? Dan kan u altijd nog meedoen met de 
beweegbingo van Voorst Actief. U vindt deze op onze website: voorstactief.nl/beweegbingo. 
Of probeer één van de andere fietsroutes op: voorstactief.nl/sport-bewegen/gratis-
fietsroutes-door-de-gemeente.html. Op deze pagina kunt u ook de antwoorden op de vragen 
terug vinden. Of trek de wandelschoenen aan en ontdek één van de vele prachtige 
Klompenpaden in onze gemeente: klompenpaden.nl/   
 

https://voorstactief.nl/beweegbingo
https://voorstactief.nl/sport-bewegen/gratis-fietsroutes-door-de-gemeente.html
https://voorstactief.nl/sport-bewegen/gratis-fietsroutes-door-de-gemeente.html
https://klompenpaden.nl/

