Beste deelnemer: Dit is een leuke gezellige fietstocht die met het hele gezin gereden kan worden. In de route zijn 15 vragen
opgenomen. U kunt aan deze fietstocht deelnemen vanaf zaterdag 24 april en u mag zelf bepalen wanneer u de route gaat
rijden. De antwoorden op deze vragen kunt u tijdens de fietstocht achter op uw deelnameformulier invullen.
Als u kans wilt maken op een prijsje dan dient u het bijgevoegde antwoordformulier uiterlijk op dinsdagavond 27 april te
mailen naar het Oranjecomité of in de brievenbus te stoppen bij Eisenhowersingel 19 te Kloosterzande.
Vanwege corona was het niet mogelijk om in de route een gelegenheid op te nemen waar drank verkocht mag worden.
Als u onderweg iets wilt drinken, dan raden wij u aan om van thuis zelf iets te drinken mee te nemen. Rijd in een rustig tempo
en houdt u aan de verkeersregels en natuurlijk ook aan de Coronaregels!! U neemt deel op eigen risico en het Oranjecomité
is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal. HET ORANJECOMITÉ WENST U VEEL FIETSPLEZIER !!

_______________________________________________________________________________________
De start van die fietstocht is op het Hof te Zandeplein en u vertrekt in zuidelijke richting.
Voorzichtig de weg oversteken en langs Bloemen - Planten - Curiosa & Kadoartikelen.
Verderop voorzichtig tussen hekwerk door rijden en weer boven aangekomen volgt u pijl 17
van het Fietsnetwerk Zeeland (vanaf nu afgekort tot: FNZ).
VRAAG 1:
Wat mag er gestort worden op het plein van A. Maayen?
Even voorbij grote zwarte K (die ziet u rechts) gaat u linksaf.
VRAAG 2:
Wat is het nummer van het ABUS hangslot?
Na deze vraag gaat u even verder naar beneden.
VRAAG 3:
Wie horen er allemaal bij het gezin Stuck?
Na huisnummer 1 gaat u linksaf en bijna meteen daarna rechtsaf langs karrewielen. Een heel eind verder
komt u op een kruispunt van wegen en bij een sluis.
VRAAG 4:
Aan wie heeft deze sluis zijn naam te danken? Geef volledige voornamen en achternaam.
Vervolg uw weg, dus rechtdoor, langs MIJN DROOM. Na het bord 50 van bebouwde kom rechtsaf en
verderop omhoog en gewoon rechtdoor. Aangekomen bij grote betonblokken richting 09 volgen van het FNZ.
Even verderop tussen de paaltjes door fietsen (Eigen weg). Als u iets te drinken hebt meegenomen voor
onderweg dan zou u hier een mooi plekje kunnen zoeken om even te rusten en te genieten.
VRAAG 5:
Op deze plaats wordt gewaarschuwd voor het risico van diepe snijwonden. Waardoor
kunnen die veroorzaakt worden?
Vervolg uw route, dat wil zeggen de pijl 09 van het FNZ volgen. En dat doet u ook weer na de afdaling bij het
rood-witte paaltje. Een eind verder na de bocht bij splitsing rechts aanhouden (nog steeds route 09).
VRAAG 6:
Welk kwaliteitslabel heeft de getijdennatuur Perkpolder gekregen?
VRAAG 7:
Vul in: Om zijn prooi te vangen beweegt een kluut zijn snavel als een ……………?
Steeds maar deze route blijven volgen. Bij WZ moet u niet route 09 van het FNZ aanhouden, maar linksaf.
Het was eigenlijk de bedoeling dat u hier in de buurt bij de horecagelegenheid via “Take-Away” een drankje zou kunnen
kopen. U weet inmiddels misschien wel waarom dit helaas niet mogelijk is. We hebben de route moeten aanpassen!

Volg de 30-km weg en ga na dubbele ‘WZ coming soon’ het verplicht fietspad op en fiets een klein eindje
verderop rechts met de bocht mee. Vervolgens de pijl Camping “Perkpolder” volgen. Rij nu verder tot het
parkeerterrein in de bocht.
VRAAG 8:
Vertaal de volgende zin in het Duits: Betreden van het terrein en het water op eigen risico.
Vervolg uw weg langs de zeedijk. Bij volgende zijstraat rechtdoor, dus weer de pijl richting camping volgen.
VRAAG 9:
Wie zijn de twee eigenaren van Perkpolder Camping?
Een stukje verderop niet de Molenweg inslaan. U gaat namelijk rechts de dijk op (Eigen weg). Over de dijk en
naar beneden en vanaf hier route 07 van het FNZ volgen langs een hoge toren.
Vervolg uw route over het fiets- en wandelpad langs het water. Wees voorzichtig en let goed op wandelaars.
U fietst gewoon verder en na een tijdje volgt u route 08 van het FNZ (rechtdoor) nog steeds langs het water.
Let op: ná Dijkpaal 258 gaat u links naar boven en daarna weer naar beneden. Van de ‘zoute’ naar de ‘zoete’
kant dus. Volg nu route 18 van het FNZ.
VRAAG 10:
Waardoor zijn de stroomsnelheden op de Westerschelde de laatste jaren alleen maar
toegenomen? Noem twee oorzaken!

U fietst weer verder en op de volgende T-kruising met de verkeersspiegel volgt u route 11 van het FNZ.
VRAAG 11:
Op welk huisnummer woont het ‘Windekind’ ?
Bij Mariakapelletje rechtdoor (route 11) en pas na ‘GEMEENTEHUIS’ gaat u linksaf.
VRAAG 12:
Wie had hier vroeger een ‘CAFE’ met ‘VERGUNNING’ ?
VRAAG 13:
Op het ANWB-bord bij de kerk worden meerdere jaartallen vermeld. Tel al deze jaartallen
bij elkaar op. Wat is de som van deze getallen?
U volgt hierna natuurlijk gewoon de doorgaande weg.
VRAAG 14:
In welke jaren is op dit dorp het buitenterrein ingericht tot een multifunctioneel “Dorpshart”?
Bij de grote cirkel met zitbankjes gaat u linksaf en na Atelíer volgt u weer route 11 van het FNZ.
Verderop bij lantaarnpaal 431 nog steeds route 11 volgen, maar bij ANWB-paal 18687 moet u de Theo
Middelkamproute volgen. Na de groene brievenbus met nummer 9 rechtsaf. Nu volgt nog één vraag.
VRAAG 15:

Dit jaar hebben we er weer voor gezorgd dat het programma van Koningsdag huis-aan-huis
bezorgd werd in Kloosterzande, Ossenisse, Walsoorden en Kruisdorp.
Hoeveel programma’s waren in totaal nodig voor de bezorging?

U nadert nu het eind van deze fietstocht en u mag aan het eind van deze straat zelf kiezen langs welke weg u
weer terug naar huis rijdt. Daar kunt u de antwoorden op alle 15 vragen nog eens netjes uittypen op het
(digitale) ANTWOORDFORMULIER en via de mail versturen naar het Oranjecomité Kloosterzande.
Als u dat toch liever doet, kunt u uw antwoorden eventueel ook op papier inleveren. Maak in dat geval ook
gebruik van het ‘ANTWOORDFORMULIER’ en vergeet niet hierbij eveneens uw persoonlijke gegevens
duidelijk leesbaar te vermelden!
LET OP: U kunt uw antwoorden inzenden of inleveren tot en met Koningsdag, dus dinsdag 27 april !!

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Het e-mailadres van het Oranjecomité is:
Inleveradres op papier: Manuel

oranjecomitekloosterzande@outlook.com

Eijsackers, Eisenhowersingel 19, Kloosterzande

ANTWOORDFORMULIER

om uw antwoorden in te typen en digitaal in te sturen!

U kunt uw antwoorden inzenden of op papier inleveren tot en met Koningsdag, dinsdag 27 april !!
Vergeet ook niet uw naam, adresgegevens en leeftijd (i.v.m. de prijzen) duidelijk te vermelden !!
Het e-mailadres van het Oranjecomité is:

oranjecomitekloosterzande@outlook.com

Voor- en achternaam

Adres en Woonplaats

Leeftijd

Jaar

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN: (digitaal invullen of duidelijk schrijven met de pen).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Via de mail versturen:
Het e-mailadres van het Oranjecomité is:

oranjecomitekloosterzande@outlook.com

Op papier inleveren:
Inleveradres op papier: Manuel Eijsackers, Eisenhowersingel 19, Kloosterzande
Graag duidelijk schrijven!!

