
Routebeschrijving fietstocht 21 juni 2020 ,  20 km

Volgens de richtlijnen van het RIVM, dus
 afstand 1,5 meter van elkaar
 geen grote groepen, maximaal 4 personen
 geen samenscholingen onderweg

Onderweg komt u bordje met ons logo tegen, deze staan rechts van de weg
Hierop staat een letter, schrijf deze letters op
Aan het einde van de tocht vormen al deze letters een zin
Deze zin kunt u aan het eind inleveren op het Feestterrein bij de organisatie

start vanaf het Feestterrein
Nieuweweg oversteken, en rechtsaf richting de rotonde
op de Dorpsdoktersrotonde linksaanhouden, richting Meppel
op de Meppelerweg 2e weg rechts, Matenweg
op de Matenweg 1e weg rechtsaf, v.d.Lindeweg
op de v.d.Lindeweg einde weg linksaf, Kolderveen
op Kolderveen de 1e weg rechtsaf, Kolderveense Kerkweg
einde weg rechtsaf, Kolderveense Bovenboer
op de Kolderveense Bovenboer 1e weg linksaf, Gorthoek
einde weg linkssaf, Derk de Boerweg
op de Derk de Boerweg einde weg rechtsaf, Bramenweg
kruising Burgemeester Slompweg oversteken, Bramenweg
op de Bramenweg einde weg rechtsaf, Spoorbaanweg
op de Spoorbaanweg einde weg linksaf op fietspad, Friesestraatweg
op de Friesestraatweg 1e weg rechtsaf, tunnel onder de A32 door
op de spliting rechtsaanhouden, Boekweiterweg
Boekweiterweg geheel af fietsen
einde Boekweiterweg linksaf, Paardeweide
Paardeweide geheel af fietsen
einde Paardeweide rechtsaf, Veendijk
kruising Rijksweg oversteken, Dorpsstraat
op de Dorpsstraat ee weg linksaf, de Vorrel
via de Diek naar de Ryge
op de Ryge einde weg rechtsaf, tussen de blokken door fietsen
daarna 1e weg rechtsaf, Weidelint
op het Weidelint rechtsaanhouden richting Dorpsstraat
kruising linksaf ,Dorpsstraat 
op de Dorpsstraat eindeweg linksaf fietspad op, Nieuweweg
op de Nieuweweg 1e weg rechtsaf, de weg oversteken
finish op het Feestterrein

De zin luidt :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Naam :
Adres :


