
 
 

Puzzel-Wandeltocht Volksvermaken Vries, augustus 2020 
Let a.u.b.  goed op het overige verkeer en neem alle verkeersregels in acht! 

Deze puzzel-wandeltocht voert U door het dorp Vries en omgeving en brengt U onder andere langs meerdere 
winkeliers en bedrijven die als trouwe sponsoren Volksvermaken Vries ondersteunen. 

Bij een aantal van deze sponsoren treft U een letter aan in de etalage. Aan U de taak deze letters op te sporen en 
deze samen met de naam van het betreffende bedrijf op het antwoordformulier in te vullen. Dit formulier kunt U, 
onder vermelding van Uw naam en adres, elektronisch inleveren bij Volksvermaken Vries ( info@volksvermaken.nl ).  

Onder de goede inzenders wordt een presentje verloot. 

Routeomschrijving: 

Vanaf startpunt Grand Café ‘Onder de Linden’  gaat U linksaf de Schultestraat in, houdt U links aan -Westerstaat – en 
vervolgens rechtsaf naar de Esakkers.  

Direct na het vennetje neemt U het voetpad links. Op het Esveen aangekomen gaat U weer linksaf en vervolgens 
rechtdoor via de Veenkampen tot aan de Westerstraat waar U rechtsaf slaat.   

Aangekomen op het kruispunt gaat U rechtdoor en vervolgt Uw weg langs de Oude Asserstaat tot het 
oorlogsmonument. U houdt het monument aan de linkerkant en volgt de Nieuwe Rijksweg in noordelijke richting. 

Bij het Raadhuisplein aangekomen steekt U de Nieuwe Rijksweg over (goed uitkijken!) naar de Veltenburgerdijk.  

Op het kruispunt aangekomen loopt U rechtdoor richting Zwembad ‘de Leemdobben’ en vervolgens over het 
zandpad langs ijsbaan de ‘Oal Gloep’ tot aan de Nieuwe Stukken (asfaltweg) en gaat rechtsaf. 

Neem het eerste zandpad rechts en blijft dit volgen tot de Oosterkampen (bij sporthal ‘de Kamp) en  ga rechtsaf. 

Neem de tweede weg links (S.A. Haadsmastraat) en ga aan het einde rechts. 

Weer bij de Veltenburgerdijk aangekomen steekt U de Nieuwe Rijksweg over, volgt het Raadhuisplein en neemt 
vervolgens de eerste weg links (Markestraat). 

Aan het eind gaat U rechtsaf, en vervolgens weer rechtsaf om de Brinkstraat te volgen tot de splitsing.  Linksaf de 
Brink volgen tot U weer bent gearriveerd bij Grand Café ‘Onder de Linden. 

 



 

Vul op dit blad in de deelnemende sponsoren met betreffende letter in, vul Uw gegevens  in 

en lever het uiterlijk 31 augustus elektronisch in bij Volksvermaken Vries:  info@volksvermakenvries.nl  
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Naam: ……………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………………………………………… 

E-mail:  ……………………………………………………………… 

 


