Routebeschrijving
+ vragen Knobbeltocht
Start op het Lovinckplein bij het bord Y100.
Maak hier een groepsfoto en mail deze naar secretariaat@ysselsteyn100.nl met vermelding van
jullie groepsnaam.
Loop de van Beurdenweg in.
1) Hoe vaak passeer je tijdens de gehele route een adres met huisnummer 10 aan de rechterkant
van de route?
2x, Van Montfortstraat en Peter Janssenweg

Ga de eerste weg links.
2) Welk telefoonnummer moet je bellen als je ziet dat een deur open of ontgrendeld is van een
electriciteitskast?
0800-9009

Ga einde weg links.
3) Waar staat de afkorting RVM voor?
Roy Verstappen Metaal

Ga de tweede weg links.
4) Welk bedrijf krijg je aan de lijn als je belt met: +31 6 11 32 00 63?
De Vink Security
Sla halverwege deze weg rechts het voetpaadje in achter het grasveld.
Einde voetpad rechts en meteen links.
5) Wat was de echte naam van de Behartiger Dorpsbelangen 1906-1981?
Harry Jenniskens
Ga de eerste weg links.
Ga einde weg rechts.
6) Welke mythische figuur hangt er aan de gevel bij nummer 23?
De Piëlreus
Ga einde weg links.
7) Wat voor soort vliegtuig maakte op deze weg een noodlanding in WOII?
Hawker Typhoon Mk 1b (zie bord Lovinckplein)

Volg op de kruising de bocht naar links.
Ga de eerste weg links.
8) Van welk hout is de Schaopsköj gemaakt?
Eiken en berken (uit de Paardekop).
Ga de tweede weg rechts.
Ga de eerste weg rechts.
9) Uit hoeveel palen en balken bestaat de pergola op het pleintje links?
75
Ga de tweede weg links.
Loop rechtdoor naar de pauzeplaats bij de Wadi.
Pauze
Loop via het pad langs de Wadi en sla op het einde rechtsaf.
10) Hoeveel zonnepanelen tel je bij de woning met het rieten dak?
40

11) Wat voor werkzaamheden verricht Anne aan huis?
Voetpedicure + schoonheidsspecialiste

Op het einde van deze straat, bij het groene stroomkastje, ga je linksaf.
Ga de tweede weg links.
Houd bij de splitsing rechts aan.
12) Wie levert het drinkwater bij het tappunt op de speeltuin?
WML
Houd bij de splitsing rechts aan.
Houd bij de splitsing rechts aan.
Sla op het einde rechtsaf.
13) Wie was promotor van de Peelontginning?
Klaas Dilling
Loop rechtdoor totdat je de voorrangsweg nadert en sla rechtsaf.
14) Welk bedrijf is er gevestigd op huisnummer 18?
Haarmode Irma en Van de Weijer Timmerwerken.

Steek de voorrangsweg over bij de oversteekplaats en loop rechtdoor.
15) Waar staat M² voor in de naam van dit bedrijf?
Mechatronic Machinery
Ga einde weg links.
Ga de eerste weg links.
16) Hoeveel betaal je voor 10 eieren op huisnummer 11a?
€ 1,50
Ga rechtdoor bij de volgende twee kruispunten.
17) Voor welke stichting wordt er kleding verzameld?
Stichting 2 Switch

Ga bij het volgende kruispunt rechtsaf.
18) In welk jaar werd de Rabobank/Boerenleenbank in Ysselsteyn opgericht?
1944
U bereikt de finish op het einde van de weg.

