Fietspuzzeltocht Dalfsen

Hoe goed kent u Dalfsen?
Kent u alle prachtige plekjes, de geschiedenis en mooie verhalen die Dalfsen rijk is?
Gaat u de uitdaging aan?
Deze fietspuzzeltocht is speciaal gemaakt voor Dalfsenaren, maar niet-Dalfsenaren
kunnen de tocht uiteraard ook fietsen.
De puzzeltocht is in één keer te fietsen (ongeveer 34 km) , maar hij kan ook
opgedeeld worden in route 1 (ongeveer 16 km) en route 2 (ongeveer 18 km).
Tijdens het fietsen van de route komt u bezienswaardigheden tegen waarover
vragen worden gesteld. Op het antwoordformulier kunt u de antwoorden schrijven.
Onder elke vraag staat ook een vraag speciaal voor kinderen. De route is dus ook
zeer geschikt voor bijvoorbeeld opa`s en oma`s om samen met hun kleinkinderen te
fietsen. Op deze manier worden de mooie verhalen en rijke geschiedenis van
generatie op generatie doorgegeven.
U kunt, als u alle vragen heeft beantwoord, het antwoordformulier inleveren bij, of
opsturen naar Saam Welzijn (brievenbus Kulturhus Trefkoele+) Ruigedoornstraat
108, 7721 BR Dalfsen of mailen naar info@saamwelzijn.nl.
Met enige regelmaat zal er uit de ingeleverde antwoordformulieren een
prijswinnaar gekozen worden die een leuk prijsje krijgt!
Laat vooral ook leuke foto`s of filmpjes van de fietspuzzeltocht achter op social
media en tag ons!
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Route: deel 1
Start de fietspuzzeltocht bij Kulturhus Trefkoele+ aan de Ruigedoornstraat 108.
Vraag 1: In de gemeente Dalfsen zijn 3 Kulturhusen: de Spil in Nieuwleusen, de Mozaïek in
Lemelerveld en Trefkoele+ in Dalfsen. Welk Kulturhus werd als eerste gebouwd? En welke
als tweede en derde?
Kindervraag: Wat is een koele?
Sla linksaf de Ruigedoornstraat in.
Vraag 2: Hoe heet de school tegenover de Trefkoele+? En weet u ook hoe de school eerder
heette?
Kindervraag: Welke letter zit er verborgen in de letter A van het logo van de school?
Sla linksaf bij de kruising met de Ruitenborghstraat.
Bij de volgende kruising slaat u rechtsaf naar de Beatrixstraat.
Bij de kruising met de Bruinleeuwstraat slaat u rechtsaf.
Aan het eind van de weg slaat u rechtsaf naar de Prins Bernhardstraat nadat u de
volgende vraag heeft beantwoord.
Vraag 3: Hoe heette de school die hier vroeger op de hoek stond?
Kindervraag: Hoe heet de verhoging links waarachter de Vecht stroomt?
Bij de kruising gaat u linksaf naar de Ruitenborghstraat. De straat gaat over in de
Ruitenborghweg
Vraag 4: Waarvoor diende het huisje (nummer 12) rechts bij de scherpe bocht in een
nauwe doorgang tussen bomen?
Kindervraag: Een straat in Dalfsen heet de Leemculeweg, je bent er al langs gefietst. Maar
weet jij wat leem is?

Rij de weg helemaal door tot de T-splitsing, daar slaat u rechtsaf de Vossersteeg in.
Vraag 5: Voor de kruising met de Leemculeweg ziet u een bedrijf. Wat voor soort bedrijf is
dit?
Kindervraag: Hoe heet het dorpje dat je net gepasseerd bent?

• Rijdt de Vossersteeg helemaal af, tot aan de Bontekamp.
Vervolg route: deel 1
Hou links aan richting de rotonde.
• Bij de rotonde steekt u over naar de Haersholteweg.
• Bij de kruising steekt u over naar de Hofmanssteeg.
• Rij door tot de Welsummerweg en sla daar linksaf.
• Neem de eerste weg rechts: de Frankenweg.
• Stap bij de T-splitsing met De Stokte af om de uitkijktoren te beklimmen.
Vraag 6: Op de uitkijktoren ziet u rechts bulten tussen de Stokte en de Vecht? Hoe zijn die
bulten ontstaan?
Kindervraag: Op de uitkijktoren zie je de rivier de Vecht. Weet jij waar het Vechtwater
vandaan komt?
• Sla rechtsaf De Stokte op en sla vervolgens de tweede weg linksaf:
fietspad/zandwegKeizersteeg.
• Aan het eind van de weg gaat u linksaf de Brinkweg op.
• Ga bij de volkstuintjes op het fietspad linksaf.
Vraag 7a:Hoe heet de Dalfser schaatsclub?
Kindervraag: Wat voor soort baan vind je in dit park?
Vraag 7b, voor zowel de volwassenen als de kinderen: Welke bekende oud schaatser is lid van
de Dalfser schaatsclub?
• Fiets door het park, de Bellingeweer, tot aan de Rondweg, daar slaat u rechtsaf het
fietspadop.

• Bij de rotonde gaat u naar links (driekwart de rotonde rond) naar de Welsummerstraat.
• Bij de T-splitsing slaat u linksaf de Wilhelminastraat in.
• Via het Kerkplein rijdt u voorbij de kerk de Prinsenstraat in.
Vraag 8: Het witte pand rechts heet De Grutte Moole. Wat zijn grutten? Kindervraag:
Hoe heet de viswinkel tegenover De Grutte Moole?
• Fiets naar het einde van de Prinsenstraat.
Vraag 9: Waarom heet het Grand Café links van u 1231?
Kindervraag: Hoe heet de brug over de Vecht die je voor je ziet?
Dit is het eindpunt van het eerste deel van de route. U kunt direct doorgaan met het tweede deel.
Wilt u dit (nog) niet en wilt u terug naar het beginpunt dan kunt u het laatste stuk van deel 2 van
de routebeschrijving volgen vanaf de Prinsenstraat Zie:

Route: deel 2
• Start in de Prinsenstraat bij Brasserie De VII Deugden.
• Fiets over de brug naar de Poppenallee
• Sla vóór de rotonde linksaf naar het fietspad naast de Rechterensedijk en fiets richting
KasteelRechteren.
Vraag 10: Hoe heet zo’n ronde toren bij een kasteel?
Kindervraag: wie woonden vroeger in kastelen als deze?
Vraag 10b voor zowel volwassenen als kinderen: wat betekende het vroeger als de vlag op het kasteel
wapperde?
• Bij kasteel Rechteren gaat u rechtsaf naar de Dalmsholterweg, het spoor over. Blijf het
fietspadvolgen.
• Rij door tot u het bos uitrijdt en sla dan direct rechts naar de Bosrandweg. Na ongeveer
eenkilometer ziet u rechts een zwart gebouwtje.
Vraag 11: waarvoor diende dit zwarte gebouwtje?
Kindervraag: hoe noemen wij een groep schapen?
• Rijdt door op de Bosrandweg en sla linksaf naar de Heinoseweg.
Vraag 12: waarvoor diende het grijze gebouw links van de herberg? Kindervraag:
hoe heet deze herberg?
• Sla vlak voor het Overijssels kanaal rechtsaf naar het fietspad
• Ga de eerste weg rechts in. Dit is de Tibbensteeg.
• Rijdt de Tibbensteeg helemaal door tot je in Hoonhorst aankomt.
Vraag 13: wat is een horst?
Kindervraag: hoe heten die 4 dingen die aan een molen vastzitten?
• Sla op de Lage Weide/Kerkplein rechtsaf de Kerkstraat in.
• De Kerkstraat gaat over in de Oude Vechtsteeg, een zandweg.
• Hou links aan en neem het eerste fietspad links (smal stuk steenslag).
Vraag 14: welk type vliegtuig stortte hier neer?
Kindervraag: uit welk land kwam dit vliegtuig?

Vervolg route deel 2
• Het fietspad komt uit op de Emmerweg, ga daar rechtsaf.
• Bij de kruising gaat u rechtsaf het fietspad op langs de Papenallee
Vraag 15: welke mensen gingen er over de Papenallee?
Kindervraag: Wat voor onderwijs wordt er op de school op de hoek Emmerweg - Papenallee gegeven?
• Ga aan het einde van de weg links, richting de spoorwegovergang.
• Ga het spoor over op het fietspad langs de Poppenallee.
• Bij de rotonde gaat u driekwart rond en fietst verder over het fietspad langs de Poppenallee.
Vraag 16: in welke richting fiets je naar Vilsteren: noord, oost, zuid of west? Kindervraag:
hoe heet het huis vlak voor de brug?
• Fiets over de brug rechtdoor de Prinsenstraat in.
• Ga de eerste weg links, de Molenstraat, in.
Vraag 17: dit is de Molenstraat, in de volksmond ook wel koffiestraatje genoemd. Wat werd er
vroeger als koffievervanger gemaakt in Dalfsen?
Kindervraag: er staat iets heel bijzonders in de Molenstraat? Wat is het?
• Ga de eerste weg rechts, de Julianastraat in en rijdt deze helemaal door tot het eind.
Vraag 18: welk soort (dikke) boom staat er bij het begin van de Pastoriestraat links?
Kindervraag: in de Julianastraat op nummer 18 zie je een synagoge. Wat is een synagoge?
• Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf en dan meteen weer linksaf, de Pastoriestraat in.
• U rijdt door tot u de Gereformeerde kerk aan de rechterkant ziet en dan slaat u meteen linksaf
naarde Brethouwerstraat.
• Rij door tot u links Kulturhus Trefkoele+ ziet.
Dit is het eindpunt van de tocht. U kunt het antwoordformulier dichtvouwen en in de brievenbus van
het Kulturhus doen. Wie weet, bent u één van de prijswinnaars!

Historische Kring Dalfsen en Saam Welzijn
wensen u veel fiets- en puzzelplezier!

Antwoordformulier Fietspuzzeltocht

Als u uw email-adres invult krijgt u na inlevering van het antwoordformulier de antwoorden per mail
opgestuurd. Heeft u geen email-adres, dan kunt u de antwoorden tijdens openingstijden ophalen bij
het infopunt in de Trefkoele+) Antwoorden volwassenen

Antwoordformulier Fietspuzzeltocht

Antwoorden kindervragen

