
ORANJEPUZZELTOER SASSENHEIM 2022 
Oranjevereniging Sassenheim                                                                                                                                                           Realisa1e: Jaap Spaargaren (MAC 

Rijnland)
RV Routevraag                                        blad 1 Goed Fout

1 Waar moet je zijn voor de juiste boot? 
Uiteraard bij onze sponsor!

Omzigt 
Watersport

2 Hoeveel sterren staan er bij Mercuriushove? 4x

3 Hoeveel zuivelproducten te koop bij Anna Hoeve? 
(melk, Karnemelk, boter, kaas en boerenkaas) 
Eieren zijn geen zuivelproducten

5x        

4 Straatnaam vliegtuig tegenover  huisnummer 118? 
Deze beroemde DC-2 van KLM, won in 1934 de 
Melbournerace

Uiver

5 Hoeveel juiste aantal verkeersborden aanwezig op het 
eenrichPngsbord?   (9 aSeeldingen aanwezig) 
Incl. eenrich1ngsbord zelf meetellen 
Er waren er 5 gefotoshopt

5x

6 Op welk Deens eiland wonen Eskimo’s? 
Vraag op een lantaarnpaal in de Edisonstraat

Groenland

7 Jullie kwamen langs een beeld van een gans 
Hoe heet het mannetje van deze vogelsoort?

Gent, Ganzerik 
of Gander

8 Wat is het merk van de brandstofpomp rechts van u? 
We vragen hier het merk van de pomp en niet van de 
brandstof, dus even aan de zijkant van de pomp kijken.

Tokheim Avia - 
TSG

9 Hoeveel x is het cijfer 2 aanwezig aan linker zijde? 
In het begin het huisnummer 12, daarna div, huisnrs 2 
en ook telefoonnummers meetellen.

15x

10 Hoe hoog is het viaduct waar u onderdoor rijdt? 
Op het verkeersbord stond de doorrijhoogte 3,7 m 
Het viaduct zelf is natuurlijk hoger

Hoger dan 3,7 
meter

3,7 m

11 Links op de gevel staat de naam van een ster.  
Noteer de naam.  

Sirius

12 Wat werkt hier automaPsch? 
Op de Bronsgeesterweg sloot de poort automa1sch

poort

13 Tel de kilometers van deze wegwijzer bij elkaar op en 
noteer deze?  
6+7 en de achterkant ook 6+7 en de 1,0 van het kleine 
bordje geea samen 27 kilometer

27 km



14 Hoelang bestaat P van Reisen & Zonen? 
Het jaartal 1878 wel aarekken van 2022 
Mooi bollenbedrijf aan de Loosterweg

144/143 jaar 1878

15 Welk dier staat er onder “’t Nestje”? 
Daar stond de aSeelding van een prach1g zwart paard 
(Historisch buurtschap midden tussen de bollenvelden)

paard

Routevraag                                        blad 2 Goed Fout

16 Hoe heet het huis op nummer 1 (links na de bocht) ? 
Het huis aan het begin van de Berch van 
Heemstedeweg heet: Rijnoord”  met alleen aan het 
eind een aanhalingsteken.

Rijnoord” Rijnoord

17 Hoeveel vlinders zijn er aanwezig aan de gevel van 
huisnummer 6 ? 
Even goed tellen en vergeet de 2 op de naamplaat niet 

19x 17x

18 Hoeveel ondergrondse afvalbakken zien jullie links bij 
de parkeerplaats? 
Jullie zagen helemaal geen ondergrondse bakken, want 
die ziden immers onder de grond?

geen 5

19 Bij welke orde hoort de nachtegaal ? 
Natuurlijk bij de zangvogels!

zangvogels

20a Hoeveel paarden staan er op deze a]eelding? 
Achter een boom (bij het oude zwembad) vonden jullie 
een zoekplaatje:    Even goed kijken en tellen

5x

20b Hoeveel bouwstenen zi^en er in deze bak? 
Ook weer achter een boom te vinden:  
Even een ex aequo-vraag voor het geval er deelnemers 
gelijk eindigen.

57x


