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Fietspuzzeltocht Koningsdag 27 april 2015. 

(lengte circa 24km) 

 
Houdt u aan de verkeersregels en let goed op, vooral bij het oversteken, het kan druk zijn met 

auto’s op de route. Ook kan het gebeuren dat u andere festiviteiten tegenkomt. Het kan dan 

zijn dat u een stukje moet lopen of een iets andere weg moet fietsen. U volgt de omschreven 

route en moet daarbij enkele vragen beantwoorden, de meeste antwoorden of aanwijzingen 

vindt u onderweg. De oplossing kunt u inleveren bij de Dorpskerk of de Oranjekraam op de 

Smidse. De prijswinnaars worden bekend gemaakt in Hart van Holland en op internet 

www.moordrecht-oranje.nl. Wij wensen u veel fiets plezier. 

 

Hieronder ziet u 5 foto’s die u onderweg tegen komt. Schrijf op het antwoorden formulier het 

bijhorende (huis)nummer op. De foto’s staan niet in volgorde. 

 

     
 

            foto 1       foto 2        foto 3                    foto 4       foto 5 

 

- Vanaf de Smidse R 

- Weg volgen brug over 

1. Hoeveel punten heeft het Wapen van Moordrecht? 

2. Hoeveel kilo mag de pont naar Gouderak maximaal meenemen? 

- Bij nr 24 L (nieuwe tunnel) 

- Einde R 

- Direct L 

- Weg oversteken L 

3. Wie heeft het hier voor het zeggen? 

4. Welk nummer heeft Klasina's Hoeve? 

- 1e R 

- Ga fietspad op 

- 1e R 

5. Wie bouwt de Moordrechtboog? 

- Rechts aanhouden spoor oversteken 

- Direct L (weg oversteken) 

- Bij nr 618-620 R 

- 1e L 

6. Hoelang bestaat Holland Shipping? 

- Weg volgen (rechts aanhouden) langs antenne mast /van Noort 

- 2e L 

- Einde L 

7. Wie wroet er in de aarde? 

- 1e R 

- 1e L (bij verkeerslicht oversteken) 

- Einde R 

- Weg oversteken direct L 

8. Welke naam klopt niet meer? 
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- Voor de wokkels R 

- Ga spoor onderdoor 

- Weg oversteken L 

- 1e R 

- Einde L 

9. Wanneer bel je 0800-9009? 

- 2e R 

- 1e L 

- Einde R brug over 

- Weg oversteken bij verkeerslicht en rechtdoor 

10. Wat wordt hier gevangen? 

- Volg fietspad 

- 1e R (volg fietsknooppunt 43) 

 

Even verderop aan uw rechterhand ziet u nu het rustpunt. Hier kunt u even uitrusten en 

genieten van een drankje en een versnapering. Ook vindt u hier de bonusvraag, het 

antwoord kunt u vermelden op het antwoordenblad. Zodra u zover bent vervolgt u de 

weg 

 

- 1e R 

11. Wat kweekt TAS? 

- Einde L (fietstunnel) 

- Weg oversteken L 

12. Hoeveel kilometer staan er in totaal op paal 3111? 

- Brug over 

- 1e R 

- Einde L 

- 1e R 

- Einde R 

13. Op welk bedrijf zit je muurvast? 

- Einde R 

14. Hoe oud was Cornelis Westerhout op 10 maart 1913? 

15. Hoelang kan een ringslang worden? 

- Bij bouwmaat R fietsbrug op 

16. Waar vindt u plattegrond 15? 

17. Waar kun je dagelijks verblijven? 

- Einde L 

- Einde R 

18. Uit hoeveel kunstwerken bestaat de Koningsdagexpositie? 

 

U komt nu aan bij de Dorpskerk, het laatste stukje moet u wel even lopen vanwege de 

kinderrommelmarkt. In de Kerk kunt u het antwoord vinden op de laatste vraag en 

tegelijkertijd de Koningsdagexpositie bezichtigen. Hierna kunt u de oplossing van de puzzel 

inleveren bij de Oranje kraam op de Smidse. Wij hopen dat u een plezierige fietstocht heeft 

gehad. De antwoorden op de vragen vindt u binnenkort op www.moordrecht-oranje.nl 
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Antwoordenblad behorend bij de fietspuzzeltocht 

Koningsdag 27 april 2015. 

 

Naam:  …………………………………………………………………. 
 

Adres:  …………………………………………………………………. 
 

Tel. Nr.  …………………………………………………………………. 
 

Antwoorden: 

 

  1. 8 punten 10. Blik (vangnet voor blikjes) 

  2. 3000 kg 11. Bomen 

  3. D.J. v/d Broek (de broek aanhebben) 12. 208 

  4. niet, het is Clasina's Hoeve 13. Fabory (bouten en moeren) 

  5. Heijmans 14. 4 (eerste steen gelegd op) 

  6. 29 jaar (in 2011 was het 25 jaar) 15. 120cm (staat op bord langs de weg) 

  7.Grontmij 16. IJsseldreef 

  8. Prinses Maxima het is nu 

      Koningin Maxima 
17. Kids en Zoo 

  9. Bij calamiteiten van Stedin 18. 57 

 

 

 

Foto 1: 73 Foto 4: 18 

Foto 2: 13 Foto 5: 33 

Foto 3: 86  

 

 

Antwoord bonusvraag: 

1. 52 

 


