Fietsroute 3 – 42,5 kilometer
Deze route voert door/langs Twello, Terwolde, De Worp, Wilpse Klei, Slot Nijenbeek, Voorst,
Bussloo en Posterenk.

ANWB Knooppunten:

Startpunt:
Knooppunt 12
Kruispunt H.W. Iordensweg / Dorpsstraat / Binnenweg Twello
52.2387971, 6.107285

Vragen & opdrachten - Fietsroute 3
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) Welke 2 functies heeft dit gebouw
gehad?
Antwoord: …………………………………………………..
……………………………………………………………………

Vraag 2
(Zie foto) Hoe heet de familie die hier nu
woont?
Antwoord: …………………………………………………….
……………………………………………………………………...

Vraag 3
(Zie foto) Wie is de eigenaar van dit gebouw?
Antwoord: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Vraag 4
(Zie foto) Van wie is deze boerderij?
Antwoord: …………………………………………………..
………………………………………………………..............

Vraag 5
(Zie foto) Hoe heet de voetbalclub aan
deze straat (Everwijnstraat)?
Antwoord: ……………………………………………….
………………………………………………………………..

Vraag 6
(Zie foto) Hoe heet het plantsoen wat naast
de IJssel ligt en waar naar hartenlust
gesport kan worden?
Antwoord:………………………………………………………
………………………………………………………………………

Vraag 7
U fietst langs museumcafé De Kribbe en het
fietspad naar de veerpond naar Gorssel. Wat is
de naam van deze veerpond?
Antwoord:
…………………………………………………………………………

Vraag 8
(Zie foto) Hoe heet dit gebouw?
Antwoord:………………………………………………………….

Vraag 9
(Zie foto) Hoe heet deze molen in Voorst?
Antwoord: …………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Vraag 10
(Zie foto) Welk getal staat er achter ‘RK’ op het
groene kastje bij deze spoorwegovergang?
Antwoord: …………………………………………………………

Vraag 11
(Zie foto) Hoe heet de weg die je hier oversteekt?
Antwoord: …………………………………………………………
……………………………………………………………………

Vraag 12
(Zie foto) Hoe het stuk zand op een golfbaan
waar de bal niet in moet komen?
Antwoord: …………………………………………….
……………………………………………………………….

Vraag 13
In welke periode mag je met de hond
wandelen op Bussloo?
Antwoord: …………………………………………….

Vraag 14
(Zie foto) Hoeveel zonnepanelen heeft dit huis?
Antwoord: ……………………………. zonnepanelen

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/gratisfietsroutes-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/

