Foto-Puzzelfietstocht Olburgen-Rha
Een rare tijd vraagt om een andere activiteit. De jeugdvereniging Olburgen-Rha organiseert een foto-puzzelfietstocht
om te doen met het hele gezin in de zomervakantie.
Uitleg
De tocht begint en eindigt in Olburgen en is circa 16,7 km. Je mag de tocht op elk moment in de zomervakantie
doen.
Tijdens de tocht worden vragen gesteld waarmee je letters kunt vinden. Als je alle letters combineert en mixt komt
er een woord uit. Antwoorden kunnen tot 30 augustus gemaild worden naar
jeugdverenigingolburgenrha@hotmail.com ovv Fotopuzzeltocht. Onder de juiste inzendingen wordt een prijsje
verloot.
Benodigdheden:
o Fiets
o Eten en drinken voor onderweg
o Wat contant geld (muntgeld) voor onderweg
o Opschrijfboekje voor de antwoorden
o Optioneel: magneetvishengel of telescopische magneetschroevendraaier voor extra lol met de (geo)caches (dit is
de tool)!

Veel succes en een hele fijne vakantie gewenst!
De locatie op de foto is gemaakt aan de Dierenseweg in Olburgen en is
het beginpunt. Zoek de cache bij de foto. (tip: je hebt de tool nodig!).
Fiets de dijk op en sla linksaf.
Opdracht 1: Op de dijk staat elke 100 m een paaltje. Noteer het nummer
van de eerste dijkpaal die je tegenkomt. Dit getal bestaat uit 3 cijfers, tel
de cijfers bij elkaar op en noteer de letter uit het alfabet.
Stop bij de foto.
Vraag 2: Hoeveel steigers liggen er in de haven bij dit punt dwars op de
dijk er in het water? Noteer de letter uit het alfabet.

Volg de dijk tot deze foto, ga daarna links de dijk af.
Vraag 3: Hoeveel camperplaatsen zijn er langs de weg op de
parkeerplaats aan je linkerkant? Noteer de tweede letter van het cijfer.

Steek de Eekstraat over de Hoefkensestraat in.
Vraag 4: Let vanaf nu goed op de straatnamen! Er zijn een hoop wegen
met dierennamen (ook zijwegen!), welk dier komt tot het bos van vraag 7
twee keer voor? Noteer de tweede letter.
Ga de eerste weg links
Vraag 5: Hoe heet de beek die je nu oversteekt? Noteer de 4e letter.

Vraag 6: Hoeveel koeien hebben ze bij deze boerderij?
Geniet van iets lekkers!
Ga de eerste weg links
Ga over de beek links en daarna de 2e weer links.
Ga rechtsaf het fietspad op.

Vraag 7: Hoe heet dit bos? Noteer de vierde letter.
Vervolg de weg.

Vraag 8: Wat is de naam van de kerk? Noteer 7e letter.
Ga einde weg links en vervolg de weg over het fietspad het dorp uit.
Vraag 9: Je komt over een brug, hoe heet deze?
Noteer de eerste letter – 1.

Zoek de appel.
Vraag 10: Hoe heet deze boerderij? Noteer de eerste letter van het
tweede woord – 1.
Op vertoon van deze puzzeltocht kun je hier een lekker appeltje ophalen!

Zoek de cache bij de foto met de tool.
Blijf de weg vervolgen naar deze foto.
Vraag 11: Hoeveel esdoorns staan er bij dit monument? Noteer de laatste
letter van het cijfer.
Sla rechtsaf.

Vraag 12: Wanneer is deze molen gebouwd? Tel de cijfers van het getal bij
elkaar op en noteer de letter uit het alfabet.
Rijd naar de dijk toe en neem de rechter opgang om daarna links de dijk
op te gaan.

Vraag 13: Van wie is dit bankje? Noteer de eerste letter van de voornaam.
Rijd verder over de dijk.

Opdracht 14: Tel het aantal dijkpalen tot het eindpunt

Eindpunt!

