Tijdens de tocht worden vragen gesteld over plaatsen die gepasseerd worden, maar ook een paar
algemene kennisvragen over Edam. Routeaanwijzingen staan uitsluitend recht voor je in de
rijrichting of rechts van de rijrichting (dus nooit links van de route).Staat er bij een kruising niets,
dan ga je rechtdoor. R = rechts L = links. Denk om het verkeer, houd je aan de verkeersregels!
Nadat je dit formulier, een letterpuzzelblad en een scoreblad op de Kaasmarkt
(Nieuwenhuijzenplein) in ontvangst hebt genomen, pak je je fiets en kun je van start. Vergeet niet
je naam, adres, telefoonnummer/emailadres? Op het scoreblad te vermelden. Veel plezier en ook
heel veel succes!

•

U staat op de kaasmarkt en kijkt naar het gebouw met de 5 ramen op de eerste verdieping.

Vraag 1: Wat betekent rentmeester?
Vraag 2: Wat gebeurde er hier 11 september?
• Ga L
• Bij spiegel R
Vraag 3: Hoeveel coupletten heeft het Wilhelmus?
• Na 4 snorren L
Vraag 4: Wie legde de eerste steen?
• Na lantaarn R
• Na Fender R
Vraag 5: Hoeveel roze vlaggen ziet u?
Vraag 6: Welke vereniging zie je?
• Na kaas 2 x L
Vraag 7: Welke dieren ziet u op het Damplein?
Vraag 8: Hoeveel jaren later, 129 dan 127?
• Na 105 R
• Spiegels L
Vraag 9: Hoeveel treden heeft een trap?
• Bij PEN 93 links (afstappen)
Vraag 10: Hoeveel ruitjes?
• Bij lantaarn R
Vraag 11: Hoeveel zeilen heeft in de Saene?
• Einde L
Vraag 12: Welke zwager van Beatrix kom je tegen?
• Volg Galgenveld
Vraag 13: Welke vrouw kom je tegen?

Vraag 14: Hoeveel ankers zie je?
• Volg pijl Fort Edam
Vraag 15: Waar maakt Fort Edam deel vanuit?
• Ga zelfde weg terug
Vraag 16: Waar zie je een walvis?
• Na elektriciteitshuisje R
• Voor Kooiweg L
• Bij prullenbak oversteken (PAS OP)
Vraag 17: Hoeveel wilgen ziet u op het eiland?
• Bij 2 bankjes oversteken (PAS OP)
• Bij verboden voor motorvoertuigen L
Vraag 18: Welk dier staat op de windwijzer?
Vraag 19: Welke vis op welk adres?
Vraag 20: Welk spreekwoord kom je tegen?
Vraag 21: Wat zit er tussen gracht en land?
Vraag 22: Wat zit er tussen land en gracht?
Vraag 23: Waar wordt in gehandeld?
• Bij sluis 3x L
• Voor pomp rechts
• Ga tussen 2 deurkloppers door
• Bij lantaarn R
Vraag 24: Wat is het beroep van de goede buur links?
• Volg de weg
• Bij lantaarn 1738 L
• Over de brug L
Vraag 25: Welk nummer heeft 2 engelen?
• Na bult R
Vraag 26: Waar krijg je bed en koffie?

