Puzzelwandeltocht LSM in Rijen 2021
Vertrek bij het gemeentehuis.

1: Wat is de naam van de kunstenaar
van het kunstwerk?
Loop de Mariastraat in en neem de eerste weg linksaf.
Volg de Rector Buijselstraat en daarna de Van
Hogendorpstraat.

2: Wie heeft deze
pomp aangeboden?
Bij de Hoofdstraat rechtsaf en meteen linksaf de
Hoeksestraat in.

3: Wat is de naam van dit bedrijf?
Bij eerst bocht links aanhouden en fietspad
(Wolfsweidelaan) volgen.

4: Naar welk dier is deze wijk vernoemd?
Bij splitsing fietspad rechts volgen naar Laagstraat, volgen
tot aan de Margrietstraat.
Linksaf de Margrietstraat in en daarna rechtsaf de Hooiakker
in. Bij de Zwarte Dijk linksaf en daarna den Butter ingaan.

5: Hoeveel zonnepanelen liggen er op dit gebouw?
Voorbij zwembad rechtsaf Isabelle van Spanjestraat volgen.

6: Wat is de naam van deze school?
Linksaf de Fanny Blankers Koenstraat ingaan en grasveldje
oversteken tot aan het voetpad. Loop rechtsaf voetpad
volgen om de vijver heen tot einde witte huizen.
Gras oversteken, daar naar de van Glabbeekstraat en deze
volgen. Bij Annie Salomonsplein rechtsaf en volgen

7: Hoe wordt dit kunstwerk genoemd?
Bij kruising oversteken naar de Jo van Ammerstraat en deze
volgen.
Einde rechtsaf Trees Kinstraat volgen en daarna Venneweg
inlopen.

8: In welk jaar is het stationsgebouw gerenoveerd?

Weg volgen tot aan Stationstraat,
linksaf spoorlijn oversteken
en rechtsaf Spoorlaan Zuid ingaan.

9: Van welk bedrijf is dit bord?

Einde weg fietspad volgen.
10: Wat is de naam van dit pad?

Bij spoorwegovergang het spoor oversteken naar de
Vincent van Goghstraat, deze volgen.
11: Wat is de naam van het bedrijf dat hier gevestigd is?

12: Welke organisatie is op dit moment gehuisvest in dit
gebouw?

Bij kruising oversteken de Scheperstraat in tot het
einde van de straat.
13: Hoe heet de winkel links op de hoek?
Einde wandeltocht
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