Welkom bij de ORANJE-autopuzzeltocht 2021.
Heel veel plezier, geniet van jullie reis en de omgeving.
Tip: neem iets lekkers mee en eventueel een emmer.
(er zijn onderweg geen toiletten ;)
Groepsnaam:

Telefoonnummer:

Spelregels:
Hou je aan de maximale snelheid
Let op de veiligheid ook bij stoppen om te zoeken en hinder overig verkeer niet.
De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade u rijdt mee op eigen risico!
Versier jullie auto zo mooi mogelijk (oranje, koninklijk noem maar op). Hier is zijn 5 extra punten
mee te verdienen.
Maak ergens op de route een leuke foto van jullie groep met de auto. Teams met een leuke foto
krijgt ook 5 extra punten.
Start: Oranjestraat Heinenoord.
Vraag 1: Welke Koninklijke zijstraten heeft de Oranjestraat? (1 punt)
Antwoord:

Rij richting nummer 30. Aan het einde van deze straat rechtsaf slaan.
De dijk op, links af de Dorpstraat op. (Beantwoord eerst even vraag 2)

Vraag 2: Hoe heet de boerderij van het museum wat jullie rechts passeren? (1 punt)
Antwoord:
Vervolg deze weg.
Vraag 3: Hoe hoog mag een tractor max. zijn om door de Heinenoord tunnel te rijden? (1 punt)
Antwoord:
Rij door tot waar de Blaaksedijk begint en sla daar linksaf de Blaaksedijk West op.
Vraag 4: Hoe heten de buurtschappen van Heinenoord? (1 punt)
Antwoord:
Rij door tot de Mollekade. Hier linksaf slaan
Vraag 5: Wat kan je krijgen bij de Driesprong? (1 punt)
Antwoord:

Rij door en ga rechtsaf de Gorzenweg in.
Vraag 6: Wie is de professional? (1 punt)
Antwoord:
Vraag 7: Wat doe je op De Groene Oase? (1 punt)
Antwoord:
Ga hierna linksaf.
Vraag 8: Waar vloog Jack Dawson mee en uit welk land kwam hij? (2 punten)
Antwoord:
Rij de buiten Gorzendijk in.
Vraag 9: Hoe lang is de buiten Gorzendijk in centimeters ??? (3 punten)
Antwoord:
Vervolg deze dijk.
Vraag 10: Wat groeit er in de bocht op de buiten Gorzendijk? (1 punt)
Antwoord:
Aan het einde links af Kuipersveer op.
Vraag 11: Hoe heet de polder op Kuipersveer? (1 punt)
Antwoord:
Vraag 12: Welke kleur brievenbus heeft Hoeve 1876 de Wijde Blick. (1 punt)
Antwoord:

Vervolg deze weg.
Aan het eind van deze weg linksaf slaan, de Rustenburgstraat op.
Vraag 13: Hoe hoog is de oude schoorsteen van de voormalige suiker unie in meters? (2 punten)
Antwoord:
Vraag 14: Hoeveel mensen staan er op het monument bij de suikerfabriek? (1 punt)
Antwoord:

Vervolg deze weg.
Vraag 15: Hoeveel silo’s heeft de suikerunie? (1 punt)
Antwoord:
Vervolg deze weg.
Rechtdoor de Arent van Lierstraat op.
Vraag 16: Bij welk nummer hebben ze het gevonden? (2 punten)
Antwoord:
Vervolg deze weg.
Ga de stoep af naar beneden richting de kerk en sla rechts af het Kerkplein op.
Vraag 17: Hoe heet het gebouw tegen over de kerk?
Tel de letters van deze naam (op numerieke volgorde volgens het alfabet) bij elkaar op en trek het
getal 20 van de uitkomst af? (3 punten)
Antwoord:

Rij terug en vervolg de Arent van Lierstraat richting het Veerhuis.
Vraag 18: Je gaat op 25 juli a.s. met het voetveer naar het Ara Hotel aan de overkant van de oude
maas en wordt daar om 9.00u verwacht.
Ben je op tijd? (3 punten)
Antwoord:
Vraag 19: Een boer en zijn 4 kinderen willen met een zak aardappelen, een zak zand en 5 kippen
van Zwijndrecht naar Puttershoek en worden om 17.00 uur in het Veerhuis verwacht.
Lukt dit? (3 punten)
Antwoord:
Rij terug en rij het Schouteneinde in.
Vraag 20: Wie roept er op het Schouteneinde? (2 punten)
Antwoord:
Vervolg deze weg en sla links af Molendijk in.
Vraag 21: Wat doet de Lelie? (1 punt)
Antwoord:
Vervolg deze weg en ga dan rechtsaf de 2e Kruisweg in.
Vraag 22: Wat valt jullie op aan deze weg? (3 punt)
Antwoord:

Aan het einde rechtsaf slaan de Provinciale weg N217 op. Daarna de 3e afslag op de rotonde en
de weg vervolgen. Bij de volgende rotonde de 1e afslag nemen. Aan het einde van deze weg
linksaf de Dorpsstraat in en vervolg deze weg tot het haventje. Parkeer de auto bij het bruggetje
en loop over het bruggetje naar het eiland.
Vraag 23: Wat is de maximale breedte in meters van de Binnenmaas in de kom van Maasdam
en hoeveel officiële bankjes staan er op het eiland? Vermenigvuldig deze twee getallen met elkaar
voor het antwoord. (3 punten)
Antwoord:
Rij iets terug en vervolg de weg naar Cillaarshoek.
Vraag 24: Wat doet Piet Dam? (2 punten)
Antwoord:
Vraag 25: Waar is de toren van Cillaarshoek mee afgewerkt? (1 punt)
Antwoord:
Vervolg deze weg. Ga bij de stoplichten rechtdoor.
Vraag 26: Van welke dieren houdt Neely? (2 punten)
Antwoord:
Vraag 27: Schrijf 2 gezegden op over deze dieren. (2 punten)
Antwoord:
Antwoord:
Blijf deze weg volgen.
Vraag 28: Hoe heet deze locatie van het zorgcentrum van zorgwaard? (1 punt)
Antwoord:
Vervolg deze weg en rijd rechtdoor de Nieuwestraat in.
Vraag 29: Hoe heet het water wat door Strijen loopt? (2 punten)
Antwoord:
Aan het eind van deze straat linksaf slaan en daarna direct rechtsaf slaan de oude havenweg in.
Parkeer jullie auto bij het Dingenis Sanderseplein.

Vraag 30: Wat zat er vroeger op de plek van de boog naast de torendeur van de kerk en waar was
dit voor? (2 punten)

Antwoord:

Vraag 31: Waar dient het luikje voor dat in de rechterhoek zit van het huis schuin rechts tegenover
het museum? (2 punten)

Antwoord:

Vraag 32: Loop naar de Zonnewijzer aan de zuid zijde van de kerk.
In welk jaar is deze restauratie uitgevoerd? (2 punten)
Antwoord:
Ga terug naar de auto en vervolg de oude havenweg via de Schoolstraat naar de Trambaan.
Bij Strieneborg rechtsaf slaan de Trambaan op en vervolg de weg rechtsaf de Oranjestraat in.
Einde van de weg rechtsaf slaan de Molenstraat in. Vervolg de Boompjesstraat en daarna de
Weelsedijk.
Sla rechtsaf richting Koffiepunt 40. Vervolg de Oudendijk.
Geniet van deze prachtige omgeving.
Aan het eind van deze dijk linksaf slaan de Oud Cromstrijensedijk Oostzijde in.
Ga naar het huisnummer van het antwoord op vraag 17.
Vraag 33: Wat is het beroep van de rechter buurman. (2 punten)
Antwoord:

Vervolg deze weg.
Ga rechtsaf de Nassaustraat in. Rijd daarna de Voorstraat in.

Kerkstraat in rijden richting de dijk. Rechtsaf beneden dijk blijven rijden.
Vraag 34: Wie is hier de Koninklijke Hofleverancier? (2 punten)
Antwoord:
Rij verder tot je rechtsaf de Lindenlaan in kunt slaan.
Vraag 35: Welke sportvereniging zit hier aan het Henri Dunantplein en welke sporten worden
er hier beoefend? (2 punten)
Antwoord:
Vervolg deze weg en sla linksaf de Acacialaan in. Aan het einde van deze straat rechtsaf de
Kreupeleweg in slaan, daarna linksaf de Botweg in.
Vraag 36: Wat kun je bij de Koning doen? (2 punten)
Antwoord:
Vervolg de route richting de provinciale weg N 489 en sla hier rechtsaf. Sla rechtsaf de
Koetsveldlaan in. Doorrijden tot de kerk.
Vraag 37: Welke vorm heeft het oorlogsmonument? (1punt)
Antwoord:
Keer om en rij terug naar de provinciale weg.
Vraag 38: Hoeveel kippen staan er op de gevel van de Windlust? (1 punt)
Antwoord:

Sla bij de provinciale weg rechtsaf.
Vervolg deze weg tot aan de Westdijk en sla hier linksaf de Westdijk in. Ga de snelweg over.
Vervolg de Westdijk.

Vraag 39: Bij welk huisnummer hoort deze voordeur? (2 punten)
Antwoord:
Vervolg deze weg. Aan het einde linksaf, richting het tunneltje onder de N217.
Vraag 40: Welk fruit wordt geteeld bij Best Fresch? (2 punten)
Antwoord:
Westdijk volgen richting Goidschalxoord (tunneltje onderdoor).

Vraag 41: Hoe ziet het oer Hollands polderland tafereel eruit volgens Arie den Broeder ? (3 punten)
Antwoord:
Vervolg de Westdijk.
Vraag 42: Wat is er te doen bij ‘Tuin op Zuid’? (1 punt)
Antwoord:
Sla aan het einde rechtsaf de Sluisendijk op.
Vraag 43: Hoe hoog is de watertoren? (2 punten)
Antwoord:
Rij verder de Dorpsstraat in totdat je rechts af de Hofweg in kunt rijden.
Vraag 44: Welke poort vind je aan de Hofweg? (1 punt)
Antwoord:

Vraag 45: Wat stelt het beeld voor in de tuin van Assendelft en wie heeft dit sprookje
geschreven? (2 punten)
Antwoord:
Rij terug naar de dijk.

Vraag 46: Wat werd er vroeger gezongen voor “Het land van Wale”. (2 punten)
Antwoord:
Steek schuin over de Wilhelminastraat in, dan de 1e rechts af, 1e links af.
Vraag 47: Adrie Aardoom heeft de eerste steen gelegd en is jarig op 8 november.
Hoe oud is zij nu? (3 punten)
Antwoord:

Einde van de puzzelrit. Wij hopen dat jullie het leuk vonden. Onze laatste vraag is:
Vraag 48: Hoeveel kilometer heeft u gereden tijdens deze puzzeltocht? (3 punten)
Antwoord :
Stop je antwoorden in de brievenbus van Oranjestraat 14 (Aardoom). Op onze website houden wij
jullie op de hoogte wie de winnaar is geworden. Vanaf 3 mei staan de antwoorden op onze
website.

