Update, Maandag 16 mei, 07:00 uur
Beste belangstellende voor de Auto- of Fietspuzzeltocht,
Hierbij extra info, wat betreft de tochten en het ‘pannenkoekenhuis’:

Het Weer
Het verwachte weer in de omgeving waar de tochten plaatsvinden:
Het weerbericht ziet er best goed uit: de buitjes die nu nog over trekken worden steeds minder en later breekt vanuit het westen vaker
de zon door. Wel is het wat fris, 13 á 14°C. Iets minder wind dan gisteren en neemt in de avond nog wat af.
De buitjes die er nog vallen hebben een lokaal karakter. Op veel plekken kan het dus droog zijn. Zo was het hier gisteren de hele
middag en een deel van de avond droog!
Doordat de zon kracht heeft in deze tijd van het jaar warmt en droogt het direct als die er door komt. Kortom, prima weer om te
puzzelen! Met de auto maar voor de fietsliefhebbers ook heel goed te doen met de jas aan.
Op de twee tussenstops is een tent of binnenruimte aanwezig!
Als u minder ‘fietsbloed’ hebt kunt u altijd kiezen voor onze prachtige Autopuzzeltocht. Dan kunt u knus vanuit de auto van de
puzzelvragen en de omgeving genieten!

De Routes
De mogelijkheden op een rij:
 Autopuzzeltocht (27 km)
 Fietspuzzeltocht (55 km)
 Heerlijke pannenkoeken eten in ons pannenkoekenhuis ‘Casa Romania’
U kunt ter plekke nog kiezen uit bovenstaande mogelijkheden. Vooraf aanmelden is niet nodig! U hebt dus ook nog de keuze om
alleen te komen pannenkoeken eten!
De routes lopen deels door het prachtige Kroondomein wat nauw verbonden is met ons Vorstenhuis. Dat geeft de routes iets extra’s,
iets Koninklijks.
Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel
landschapsschoon. Het gebied ademt rust, schoonheid en harmonie in een uitgestrekt en grootschalig landschap.
Het gebied, dat bestaat uit de Koninklijke Houtvesterij en het Paleispark, maakt van oorsprong deel uit van een koninklijk landgoed. Om het imposante zeventiende
eeuwse Paleis Het Loo (in Apeldoorn) ligt een fraaie tuin die weer wordt omringd door het Paleispark met daarin waardevolle cultuurhistorische elementen.
De Koninklijke Houtvesterij is een uitgestrekt bos- en heidegebied dat gekenmerkt wordt door natuurschoon, stilte en rust. Door het ontbreken van bebouwingen en
voorzieningen is het een weids gebied dat heel oorspronkelijk oogt. De voornaamste bestemming van de Koninklijke Houtvesterij was in het verleden jacht en bosbouw.
Van oudsher is het gebied bekend om zijn wild. Hier heeft u de kans om edelherten, reeën of wilde zwijnen in een bijna natuurlijke omgeving waar te nemen.
De Koninklijke Houtvesterij ligt midden op de Veluwe, tussen Apeldoorn, Vaassen en Uddel en beslaat een gebied van ongeveer twaalf bij zestien kilometer. Het totale
oppervlak telt bijna 9.700 hectare en bestaat uit 7.900 hectare bossen, 1.550 hectare heidevelden en 250 hectare landbouwgrond. De Koninklijke Houtvesterij bestaat
uit drie boswachterijen, Gortel, Uddel en Hoog Soeren.
Het park, de bossen en de heidevelden vormen samen Kroondomein Het Loo.

Bij de rustpunten kunnen de fietsers onder het genot van een hapje en een drankje uitrusten en de autorijders de benen strekken.
Een toilet is hier aanwezig!

Het Eindpunt (hetzelfde adres als het beginpunt)
Terug op het eindpunt bent u natuurlijk heel nieuwsgierig wat het antwoord is op die éne vraag waar u niks van kon maken.
Even een tip tussendoor: probeer niet koste wat het kost op elke vraag een antwoord te vinden; vergeet vooral niet te genieten van de
omgeving en denk aan de verkeersveiligheid.
Er zijn antwoordbladen aanwezig op het eindpunt.
Bij terugkomst hebt u de mogelijkheid om pannenkoeken te eten in ons Pannenkoekenhuis ‘Casa
Romania’! Vergeet ook niet om ons overheerlijke schepijs te proeven..
Voor de kinderen is er bij inlevering van de ingevulde puzzelvragenlijst op het eindpunt een
verrassing! Verder is er zowel voor kinderen als volwassenen van alles te doen.
Zoals:



Springkussen
Trampoline
 Sjoelbak van 8 meter!

En natuurlijk weer de verkooptafels met nuttige en lekkere
dingen zoals:
 Vers fruit, allerlei soorten!
 Cake en Zeeuwse bolussen
 Kaarten

Tot ziens op D.V. 2e Pinksterdag, Staverhul 22 in Uddel (Camping Weijdehorst)
Voor de kinderen is er bij inlevering van de ingevulde puzzelvragenlijst op het eindpunt een aardigheidje! Verder is er voor de
kinderen van alles te doen zoals gratis activiteiten (onder begeleiding).

