
Zwaai FIETS Route Heiloo-Limmen-Castricum-Akersloot
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Fietsroute

1



Zwaai FIETS Route 
Heiloo-Limmen-Castricum-Akersloot
Een Zwaaisteen nodigt jou uit om te zwaaien 
naar bewoners waar de Zwaaisteen voor het 
huis ligt. Of naar iemand die je tegenkomt op 
straat. Misschien is het je buurvrouw, je oma 
of een onbekende. Wie het ook is… jij bent 
van harte uitgenodigd om te zwaaien! Als je 
zwaait naar een ander dan komt er vanzelf een 
glimlach op jouw gezicht en die van de ander. 
Doordat jij zwaait laat je de ander merken dat 
je hem ziet staan, dat hij er toe doet. Veel men-
sen vinden het gezellig wanneer er naar hen 
gezwaaid wordt. 
Dus zie jij een Zwaaisteen… zwaaien maar!

Als je zwaait dan:

• Gaan jij en de ander glimlachen

• Geef jij jezelf en de ander een momentje  
van gezelligheid

• Laat jij de ander zien dat je hem/haar ziet staan  
(of zitten :-))

Uitleg
Je kunt op elk punt de route starten. Volg als leidraad 
de fietsknooppunten. Af en toe wijkt de route af, ga 
dan op zoek naar het adres van de Zwaaisteen.

De afstand van de fietsroute is 30km.

www.jongerenwerkbuch.nl/zwaaistenen

         FIETSPUZZELTOCHT

1. Welke kleur heeft
 de schuifdeur?

2. Deze letter krijg je 
 cadeau! L

3. Hoeveel witte 
 balkons zie je hier?

4. Hoe heet de straat 
 waar je nu staat?

5. De zwaaisteen ligt
 héél dicht bij een ...

6. Hoera! Gratis letter! A

7. Wat is dit voor locatie?
 Dans.......

8. Maak de zin af: 
 “IJssalon van ... ....”


