
O.V.E. Fiets(puzzel)tocht 2021 

• Houd u aan de verkeerregels en denk aan de veiligheid. 

• Houd u zich aan de coronaregels 

• Dit jaar volgt u fietsknooppunten. 

• De knooppunten staan/hangen zowel rechts als links van de weg. 

• Gedraag u in het verkeer en gooi geen rommel langs de weg. 

• Doodlopende wegen worden als niet bestaande wegen beschouwd, mits anders staat aangegeven. 

• Kinderen onder de 13 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene. 

• Uw deelname is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. De organisatoren zijn op geen enkele 

wijze aansprakelijk! 

• Houd goed de ogen open!! De antwoorden op de vragen kunnen overal om u heen zijn.   

• Het antwoordformulier kunt u mailen naar ove.echteld@gmail.com 

• De winnaar is degene die de meeste vragen juist heeft beantwoord én die lid is van de 

Oranjevereniging, niet leden kunnen meedoen door €12,50 over te maken naar: Oranjevereniging 

Echteld, bankrekeningnummer NL75RBRB 0827717822, o.v.v. Fietsrit 2021 en uw naam en adres. 

Wij wensen u een fijne rit toe. 

    Oranjevereniging Echteld. 
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 Als u start vanuit IJzendoorn, dan begint de tocht bij  50 (Zondagsestraatje). 
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Vragen Fiets(puzzel)tocht OVE Echteld. 

Vraagnr.     Vragen 

1 Welk dier staat er bovenop de "Rijnhoeve"? 

 

2 Welk nummer heeft de duikerafsluiter die u bent gepasseert op deze route? 

 

3 Wanneer was de opening van de “District Walenhoek"? 

 

4 Hoeveel kg co2 houd de boomgaard jaarlijks vast? 

 

5 Wie is er "zoet maar niet soft"? 

 

6 Hoe heet de theetuin waar u langs gefiest bent tijdens de tocht? 

 

7 Hoe heet het wandelgebied dat u aan uw linkerhand gepasseerd bent op deze route? 

 

8 Wat is de naam van de paardensportvereniging die langs deze route zit? 

 

9 Hoeveel andere bestaande woorden kunt u maken met AgruniekRijnvallei? 

 

10 Sinds wanneer bestaat "DOORNBAL"? 

 

11 Hoeveel verschillende borden van boomkwekers bent u tegen gekomen tijdens deze tocht? 

 

12 Welke middelbare scholen bent u gepasseert onderweg? 

 

13 Hoe vaak heeft u moeten stoppen voor een stoplicht? 

 

14 Hoeveel rotondes heeft u gefietst vandaag? 

 

15 In welke periode vaart het voetveer wat aan deze route ligt? 

 

16 Welk museum bent u gepasseert op de route? 

 

17 Wie heeft er een “HULDEBLIJK” verkregen?   
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Antwoordformulier Fiets(puzzel)tocht OVE Echteld 2021 

Alle namen van de deelnemers:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnr contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraagnr.   Antwoorden 

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8 ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9 ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12 ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14 ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16 ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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