
Anderhalve-meter-evenement  6/7 juni 2020  

 

2019 Najaar Heegste tyd  1 van 6 

Startpunt: boerderijcamping poelzicht, Lytshuzen 6, 8621 XG Heeg 

-Camping linksaf verlaten richting Oudega. 

-Oudega inrijden en links aanhouden(centrum). 

-Bij de kerk linksaf de brug over,richting Gaastmeer. 

-Weg volgen,je rijdt Lytse Gaastmar in en aan de andere kant weer uit,links aanhouden. 

-Op de T-splitsing,einde weg,linksaf richting Heech. 

 

VRAAG 1:Bij het gemaal De Gaastmar loopt een pad het weiland in,hoe heet dit pad? 

 

-Heech inrijden en op de T-splitsing rechts aanhouden,Nyedyk. 

-Ga voor de 1e kerk linksaf. 

-Aan het einde van de weglinksaf. 

-Weg volgen door Heech,Harinxmastrjitte. 

 

**Aan de linkerkant bij de brug is cafe/restaurant De Watersport,parkeer achter of naast het cafe en 

ga genieten van een lekkere kop koffie met een echte Friese lekkernij. 

 

VRAAG 2:Wat moet je betalen om door de brug in Heech te mogen varen? 

 

-Weg vervolgen door Heech,De Syl,gaat over in De Skatting. 

-Aan het einde van de weg ga je richting Ylst. 

-Op de rotonde rechtsaf,1e afslag. 

-Op de rotonde rechtdoor,2e afslag, 

-Weg volgen,je rijd door Osingahuizen. 

-Neem de 1e afslag links,Iewei. 

-Iewei volgen tot Ylst. 

-Je rijdt nu Ylst in, 

-Op de T-splitsing ga je rechtsaf. 

-Op de kruising rechtdoor,centrum,Westergoleane. 
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KLUUNPLEK 1 

 

-Over de brug linksaf,Eewal. 

-Voor de doodlopende weg links de brug over en meteen weer linksaf,Galemagracht. 

-Op de kruising rechtdoor. 

-Over de brug meteen rechts,Geeuwkade,gaat over in Wilhelminastraat. 

-Aan het einde van de weg rechtsaf. 

-Op de rotonde linksaf,2e afslag. 

 

VRAAG 3:Wat staat er op de rotonde in Ylst? 

 

-1e weg rechtsaf over het spoor,richting Oosthem. 

-Meteen weer rechtsaf,Parralelwei. 

 

KLUUNPLEK 2 

 

-Einde weglinksaf Sneek in en dan meteen weer rechts,Steenhouwerstraat. 

-Op de kruising rechtsaf,Tingieterstraat. 

-Bij de verkeerslichten rechtsaf richting Ylst. 

-Aan het einde van de weg linksaf,centrum. 

-Op de rotonde rechtdoor 2e afslag. 

-1e weg rechts,Stations straat. 

-Voor de rabobank rechtsaf,Martiniplein. 

**aan het einde van de straat zie je aan de rechter kant de beroemde waterpoort van Sneek. 

-Rechtsaf de brug over en meteen linksaf,Singel. 

-1e afslag rechtsaf,Kleine palen. 

-Op de T-splitsing linksaf,Harinxmakade. 

-Links aanhouden,Hooiblokstraat. 

-Aan het einde van de weg rechtsaf,Singel. 
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-Op de rotonde rechtsaf,Prins Hendrikkade. 

-Op de rotonde linksaf en dan meteen rechtsaf,1e oosterkade, bij cafe Het oude vat. 

 

 

**Aan de linker kant zit Haga,de antieke bakkerij en drabbelkoeken museum,1e oosterkade 22. 

   Je kunt parkeren aan de zijkant van het cafe of op het parkeer terrein bij de Jumbo(ca.1 min.lopen). 

   Breng een bezoek aan het museum(pje) en vergeet vooral niet de heerlijke drabbelkoeken te                      

   Proeven. 

 

VRAAG 4:Wat staat er op het briefje op de kassa in het museumwinkeltje? 

 

-Vervolg de route in dezelfde richting(vanaf het museum). 

-1e weg linksaf slaan,Regenboogstraat. 

-Aan het einde van de weg linksaf. 

-Op de rotonde linksaf,Jousterkade. 

-Op de rotonde rechtdoor,Oppenhuizerweg. 

-Op de volgende rotonde rechtdoor, 

-Op de rotonde richting Oppenhuizen,3e afslag,Lorenzstraat. 

-Op de rotonde linksaf,Oppenhuizen in,De Bou. 

-Aan het einde van de weg rechts,Tjerkebuorren. 

-Tjerkebuorren volgen. 

-Op de T-splitsing met het kunstwerk,rechtsaf richting Joure.Forbinningswei. 

-Aan het einde van de weg linksaf,Horsewei. 

-Neem de 3e afslag links,pontje Langweer. 

-Pontdijk volgen tot aan het water. 

-Steek over met het pontje. 

*betaal met de inhoud van het zakje dat je in Ylst gekregen hebt. 

-Vervolg de weg aan de over kant. 

-Je rijdt Langweer in,Pontdijk gaat over in Osingaleane. 
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-Voor de kerk linksaf,De Buorren. 

 

VRAAG 5:Hoeveel pompebleden staan er op de luifel bij snackbar T Hoekje? 

 

-Aan het einde van De Buorren,op de T-splitsing rechts aanhouden. 

-3e afslag linksaf,Bredyk,gaat over in de Langwarderdyk. 

-Aan het einde van de weg rechtsaf,richting Sint Nicolaasga,Huis ter heide. 

-Je rijdt Sint Nicolaasga in,weg volgen. 

-Bij cafe De Hoeke,rechts en meteen links,Gaastwei. 

-Sint Nicolaasga rechtdoor uitrijden,Gaastweg. 

-Aan het einde van de weg linksaf,Noed. 

-Op de T-splitsing rechtsaf,Noed(fietsroute). 

**voor de grote T-splitsing. 

-An het einde van de weg,T-splitsing links richting Lemmer. 

 

KLUUNPLEK 3 

 

-1e afslag links en meteen weer links richting Sloten. 

-Sloten aanhouden,over de brug linksaf slaan,Gaestdyk. 

-Je rijdt door Tjerkgaast,Gaestdyk loopt door tot Sloten en gaat daar over in de Spanjaardsdyk. 

 

VRAAG 6:Wat is de naam van de snackbar bij de brug? 

 

-Spanjaardsdyk gaat over in Runwei,Wyckelerweg en vervolgens in Jeen Hornstraweg. 

-Je rijdt nu Wyckel in. 

 

VRAAG 7:Hoe laat begint de kerkdienst in de Vaste Burchtkerk? 

 

-Op de kruising rechtsaf richting Balk. 
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-Menno van Coehoornweg volgen richting Balk. 

-Je rijdt Balk binnen,weg volgen tot aan de brug. 

 

VRAAG 8:Hoe heet de badmeester van Balk? 

 

-Rechtdoor de brug over en dan rechtsaf slaan. 

-1e weg linksaf,De Warren. 

-Dan rechts aanhouden,Pypsterstikke. 

-Op de T-splitsing links aan houden. 

-Balk uitrijden,op de T-splitsing linksaf,richting Woudsend. 

-Op de kruising rechtsaf,Wilhelminastraat. 

-Op de rotonde rechtdoor,2e afslag,Harich. 

-Op de (oranje)T-splitsing rechtsaf,richting Elahuizen,Kamerlanswei. 

-T-splitsing rechtsaf richting Woudsend,Trophornsterweg. 

-In Ypekolsgea,op de T-splitsing rechtsaf. 

-Op de rotonde linksaf richting Woudsend,3e afslag. 

-Op de volgende rotonde linksaf richting Woudsend,Yndyk. 

-Op de rotonde rechtdoor,Ypekolsga. 

-Weg volgen door Woudsend. 

 

VRAAG 9:Wat hangt er boven de deur van de 1e molen in Woudsend? 

-Na de spar links afslaan,weg uitrijden tot aan het einde. 

 

KLUUNPLEK 4 

 

-vanaf de kluunplek terug naar de spar en linksaf je weg vervolgen door Woudsend. 

-Voor de rotonde linksaf,richting De Zwaan. 

-1e afslag rechts richting Hommerts(60Km weg). 

-Op de rotonde linksaf en onder het aquaduct door. 
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VRAAG 10:Waarmee kwam dit aquaduct in hetlandelijke nieuws? 

 

-Op de rotonde rechtdoor richting Hommerts. 

-Op de volgende rotonde linksaf richting Heech. 

-Op de rotonde rechtdoor,2e afslag. 

-Op de laatste rotonde van deze 11 vragentocht ga je rechtdoor,1e afslag. 

-Na ongeveer 1.5 kilometer ben je weer terug op de camping,aan de linker kant. 

-tijd voor een lekker koud biertje(of iets aanders),maar niet voordat je de laatste vraag hebt   

  Beantwoord...... 

 

VRAAG 11:Je bent in deze rondrit twee cafe/restaurants tegen gekomen met dezelfde naam. 

                    Hoe luid deze naam? 

 

**Antwoord formulieren graag inleveren bij de clubwinkel. 

**Vergeet niet je equippe naam er op de schrijven. 

 

 

 


