Oranjevereniging Koningin Wilhelmina
Route fietspuzzeltocht 2021
Deze tocht kan op elk willekeurig punt worden begonnen.
Vermijd drukte zoveel mogelijk. Indien met meer dan twee personen, dan mag
je alleen met mensen uit zelfde huishouden fietsen.
1. Carel Fabritiuslaan naar Frans Halsplantsoen >>>> vraag 1
2. Einde van het Frans Halsplantsoen achter scouting over de brug wijk Allemansgeest in.
(Van Slauerhoffpad) >>>> vraag 2
3. Van Slauerhoffpad volgen >>>> vraag 3
4. tot aan woonboten (Margaretha Fergusonhof gaat hier over in Louis Couperuslaan.
>>>> vraag 4
5. Einde weer links (Multatulilaan)
6. Na huisnummer 19, ter hoogte van Louis Paul Boonsingel rechtsaf paadje in over brug
naar Krimkade >>>> vraag 5
7. Rechtsaf Krimkade op.
8. Einde links (krimkade)
9. bij DC kliniek rechtsaf (Leidseweg) >>>> vraag 6 (je hoeft er niet voor naar de overkant)
10. Direct na tuincentrum Moerkerk rechtsaf. Dit is de Hofweg richting restaurant
Allemansgeest
11. Voor restaurant links over de brug >>>> vraag 7
12. Weg volgen onder de brug door.
13. Na eerste blok huizen links de Hooghkamer op.
14. Rechtsaf en gelijk links paadje in langs oude pand/boerderij. (Dit is ook Hooghkamer)
>>>> vraag 8
15. Einde pad linksaf en ook linksaf de (oude) Leidseweg op.
16. Rechtsaf bij de Keerhoeve (Sint Nicolaespad)
17. Einde pad Admiraal de Ruytersingel oversteken en fietspad vervolgen langs Honk en
Softbal vereniging. (Rijksweg-11-nee pad)
18. Aan het eind links Joke Smitlaan op
19. Joke Smitlaan vervolgen en aan eind met bocht mee Wilhelmina Druckererf op.

20. Einde linksaf fietspad richting zwembad. (Voorwatering) >>>> vraag 9 en vraag 10
21. Rechtdoor Richard Wagnerlaan op tot aan Villa Voorschot >>>> Vraag 11
22. Hier rechtsaf Rossinidreef en paadje over bruggetje en linksaf Gerswin pad op >>>>
Opdracht 12
23. Laatste brug voor het weiland linksaf (Strauszplantsoen)
24. Einde rechtsaf Richard Wagnerlaan en linksaf Bachlaan
25. Eerste straat rechts (Nassaukade) >>>> vraag 13
26. Na de gymzaal links de brug over (Dillenburglaan)
27. Einde rechtsaf (Prins Bernhardlaan)
28. Eerste straat rechts (Prinses Marijke laan) >>>> vraag 14
29. Derde straat, na het water, links (Nassaukade)
30. Einde rechts en direct links (Prins Mauritslaan)
31. Einde rechts (J.W. Frisolaan) >>>> vraag 15
32. Einde Links (Jul. Van Stolberghlaan)
33. Oversteken en Oranjekade op, gaat over in Maduroweg.
34. Einde rechtsaf (Rouboslaan)en tweede links (Brunita J. Gemmekelaan)
35. Weg stukje vervolgen en daar waar Gemmekelaan naar links gaat, rechtsaf pad in en
langs het spoor verder fietsen. >>>> vraag 16
36. Eerste mogelijkheid linksaf >>>> vraag 17 en langs begraafplaats verder fietsen.
(Rosenburgherlaan)
37. Weg vervolgen en de Rosenburgherlaan uitrijden tot aan Veurseweg.
38. Linksaf Veurseweg op.
39. Veurseweg volgen, kruising oversteken en bij Essenlaan rechtsaf>>>> vraag 18
40. Einde linksaf Cor van Osnabruggelaan. Deze helemaal uitfietsen >>>> opdracht 19
41. Einde linksaf Bertus van Akenlaan en daarna Valkenweg.
42. Einde linksaf (Zwaluwweg) >>>> vraag 20 linksaf verder naar Koninklijke Marinelaan
43. Rijd tot aan Veurseweg en dan rechtsaf Voorstraat in >>>> vraag 21
44. Voorstraat >>>> opdracht 22 einde rechtsaf (Molenlaan)
45. Deze gaat over in Carel Fabritiuslaan >>>> vraag 23
46. Frans Halsplantsoen linksaf.

Oranjevereniging Koningin Wilhelmina
Vragen fietspuzzeltocht 2021
Vraag/opdracht 1.
Volwassenen:
• hoeveel garages heeft het huis op nr 2a, Frans Halsplantsoen?
Kinderen: Klim naar het hoogste punt in het blauwe klimrek en laat iemand een foto van je
maken.
• Hoeveel zwarte bollen tel je?

Vraag 2
Volwassenen+Kinderen:
• hoeveel dieren vind je op het gebouw naast/voor de scouting? En welke zijn dit?
Vraag 3
Kinderen:
• welk dier zie je op het piratenschip (foto)?
Vraag 4
Hella S. Haasse hof
Volwassenen:
• over welke tuinen schrijft Hella S Haasse in 1968 een boek?
Kinderen:
• wat kun hier je doen met dit rare ding? (aan de andere kant van de
brug staat er ook één!)
• Probeer het maar zelf!

Vraag 5
Volwassenen+Kinderen:
• welke boom zie je aan het einde van het bruggetje aan de linker kant?

Vragen 6
Zilverfabriek
Volwassenen:
• wat is de volledige scheikundige benaming voor zilver?
• Hoe heet het merk bestek dat hier werd geproduceerd?
Kinderen:
• welke andere edelmetalen ken je, die ook op de Olympische Spelen voorkomen?
Vraag 7
Brug achter restaurant Allemansgeest
Volwassenen:
• welke 3 wateren komen hier bij elkaar?
Kinderen:
• wat zit er in de zwarte loodsen?
Vraag 8
Volwassenen:
• met welke term werd in 1651 het woord eigendom aangeduid?

Vraag 9
Volwassenen:
• Wat was ‘Voorwatering’ vroeger?
Kinderen:
• de palen op de brug hebben witte koppen, welke watervogel heeft ook een
wit kopje? Zie je er één zwemmen?
Vraag 10
Volwassenen:
• welke twee eredivisie clubs uit het seizoen 2020-2021 hebben dezelfde clubkleuren als
Voorschoten ’97?
Kinderen:
• wat zijn de clubkleuren van Voorschoten ’97?
Vraag 11
Villa Voorschot
Volwassenen:
• Wat voor soort gebouw stond hier vroeger en hoe heette het gebouw?

opdracht 12
Volwassen en kinderen
• Maak een originele selfie met/op de gele hond! (pas op voor fietsers!)
Vraag 13
Volwassenen+Kinderen:
• op welk adres is het levensgevaarlijk?
Vraag 14
Volwassenen:
• hoe heet deze Koninklijke wijk?
Vraag 15
Volwassenen:
• In de speeltuin staat een tafeltennistafel. Hoe heet de Voorschotense
tafeltennisvereniging?
Kinderen: (opdracht)
• leg het klimparcours af dat start bij de hoogste glijbaan
Vraag 16
Volwassenen:
• welke organisatie beheert in Nederland het hoogspanningsnet?
Vraag 17
Volwassenen:
• hoe heet het theehuis dat op park Rosenburg ligt?
Kinderen:
• hoe dik waren de muren van het kasteel dat hier vroeger lag?
Vraag 18
Volwassenen+Kinderen:
• bij welk huisnummer aan de rechterkant moet je drie keer bellen om binnen te komen?
Vraag/opdracht 19
Kinderen:
• zoek dit rode paard en maak een originele foto

vraag 20
Volwassenen:
• door welke twee providers van telefonie en internet wordt deze zendmast gebruikt?

Vraag 21
Volwassenen:
• vanaf wanneer wordt er in Voorschoten marktrechten gegeven en door
wie?
Kinderen:
• waarom staat er in Voorschoten een beeld van een paard?

Opdracht 22
Volwassenen+Kinderen:
• maak een foto van jullie gezelschap bij de pomp aan de Voorstraat
Vraag 23
Volwassenen+Kinderen:
• welke vorm heeft de vogel waarnaar deze brug is vernoemd?

Oranjevereniging Koningin Wilhelmina
Antwoordenblad fietspuzzeltocht 2021
Antwoord 1.
• Aantal garages:
• Aantal zwarte bollen. Leuke foto opsturen!
Antwoord 2
• Aantal dieren:
• Welke dieren:
Antwoord 3
• Naam dier op paratenschip:
Antwoord 4
• Naam van de tuinen van boek Hella S. Haasse 1968:
• Wat kan je met het rare ding op de foto bij deze vraag:
Antwoord 5
• Naam van de boom:
Antwoord 6
• Volledige scheikundige benaming voor zilver:
• Merk bestek:
• Edelmetalen Olympische Spelen:
Antwoord 7
• Naam van de wateren:
• Wat zit er in de zwarte loodsen:
Antwoord 8
• Term eigendom in 1651:
Antwoord 9
• Wat is een Voorwatering:
• Naam watervogel met witte kop:
Antwoord 10
• Twee eredivisie clubs:
• Clubkleuren van Voorschoten ’97:
Antwoord 11
• Soort gebouw
• Naam gebouw:
Antwoord 12 selfie/foto op de gele hond opsturen!!

Antwoord 13
• Levensgevaarlijk adres:
Antwoord 14
• Naam Koninklijke wijk:
Antwoord 15
• Naam Voorschotense tafeltennisvereniging:
Antwoord 16
• Organisatie die het hoogspanningsnet beheert:
Antwoord 17
• Naam theehuis:
• Hoe dik zijn de muren:
Antwoord 18
• Huisnummer waar je 3 x moet bellen:
Antwoord 19: foto met paard opsturen!
Antwoord 20
• Twee providers van telefonie en internet:
Antwoord 21
• Jaartal marktrechten:
• Naam van wie ze gaf:
• Waarom beeld van een paard:
Antwoord 22 leuke foto opsturen!
Antwoord 23
• Vorm van de vogel:
• Naam van de vogel:
Antwoorden/foto’s uiterlijk 6 mei ’s avonds opsturen aan:
okw@ziggo.nl onder vermelding van namen en leeftijden (i.v.m. bepalen toepasselijke prijs)

