Koningsdag speurtocht 2021

Welkom bij de Koningsdag familiespeurtocht!!
Leuk dat je dit formulier hebt gedownload en door Kwintsheul gaat speuren naar
letters om de rebus op te lossen. Ongetwijfeld kom je op plekken waar je nog nooit
bent geweest. Samen met de gevarieerde vragen voor jong en oud leer je ons dorp
beter kennen en steek je onderweg ook nog wat op! Als je de oplossing hebt
gevonden kan je ook nog een leuke prijs winnen. Die is uiteraard bestemd voor de
origineelste/leukste/grappigste inzending, dus doe je best!!
Informatie
- De speurtocht is circa 4 km lang, dus voor de kleintjes is het handig om op
een fiets of step deel te nemen.
- De speurtocht kan bij elke willekeurige vraag beginnen. Zoek het
vraagnummer in de routebeschrijving op en je kan starten. Ben je bij het einde
van de “routebeschrijving”, begin dan weer vooraan om verder te gaan.
- De letters die je kan verzamelen vormen met elkaar een slagzin. Als je die
afmaakt en inlevert kan je een leuke prijs winnen. De origineelste/leukste
slagzin gaat er met de prijs vandoor!!
- Tip: om onnodig printen te voorkomen kan je de letters ook digitaal noteren en
de slagzin na afloop per e-mail inleveren!
Namens het Oranjecomité veel plezier!!
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ROUTEBESCHRIJVING
Ga na de 1e parkeerplaats naar rechts

21
Ga linksaf en loop langs de begraafplaats

14
Houdt rechts aan en loop richting Jumbo

5
Steek via het zebrapad over en loop schuin naar rechts en ga vervolgens links.

28
Sla linksaf en aan het einde rechtsaf.

13
Ga rechtsaf en neem de eerste straat rechts, houdt links aan richting speeltuin.

3
Loop rechtdoor en sla aan het eind linksaf
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10
Steek over en sla linksaf, ga de eerste straat rechts en loop via het eerste poortje rechts richting de
parkeerplaats.

20
Loop rechtdoor en sla linksaf het fietspad op.

4
Loop rechtdoor

8
Steek bij het zebrapad de Kerkstraat over, ga naar rechts en ga linksaf het parkeerterrein op.

25
Ga van het parkeerterrein af en ga na het kinderdagverblijf het schoolplein op

18
Steek bij het zebrapad over en ga linksaf en vervolgens rechtsaf het fietspad op en houdt na het
fietspad links aan.
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29
Loop rechtdoor de poort in, steek aan het eind over, ga rechtsaf en vervolgens linksaf het poortje in.

16
Ga rechtsaf en ga na 25 m linksaf het trapje op. U bent nu bij de Scouting waar u een activiteit te
wachten staat.
Loop rechtdoor en ga aan het eind rechtsaf.

11
Ga rechtsaf en steek na circa 60 m (goed de passen tellen) de straat over en loop rechtdoor het
poortje in. Sla aan het einde van het poortje rechtsaf.

7
Loop rechtdoor langs het veldje en sla de 1e straat linksaf en loop rechtdoor.

30
Sla linksaf en ga aan het einde naar rechts. Sla de 1e straat rechtsaf en steek na circa 15 m over en
ga het poortje in en sla rechtsaf

1
Loop rechtdoor richting speeltuin en ga links het poortje in. Steek de straat over, loop rechtdoor en ga
linksaf het poortje in. Ga een het eind naar rechts richting het hek bij de sloot.

17
Keer om, ga naar rechts en steek over richting het voet/fietspad en loop richting de speeltuin
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19
Loop rechtdoor het poortje in en ga aan het eind linksaf. Sla bij de Watersnip linksaf.

26
Loop rechtdoor langs het elektriciteitshuisje over de parkeerplaats en steek over. Ga rechtsaf.

22
Steek over en ga de 1e straat linksaf. Ga na Berestein nr. 41 linksaf.

6
Sla rechtsaf en ga bij de 2e doorgang rechtsaf en steek de straat over en loop rechtdoor.

9
Loop rechtdoor, steek de parkeerplaats over en ga rechtsaf. Houdt vervolgens links aan richting het
poortje.

12
Ga het poortje door en steek de straat over rechts aanhoudend.

27
Loop rechtdoor en ga bij de Berkenhove rechtsaf

24
Loop rechtdoor
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15
Sla linksaf en aan het eind weer linksaf en loop richting de Heulbrug

23
Loop rechtdoor

2
Loop rechtdoor en sla bij nummer 10 linksaf en volg het wandelpad naar de parkeerplaats.
Vervolg de route vanaf het begin van de routebeschrijving bij nummer 21.
=============================================================================
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd: ……………………………………………………………………........................................................
e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………..
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Slagzin:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Inleveren kan digitaal via info@oranjefeesten-kwintsheul.nl of analoog bij Gele Kwikstaart 7.
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Vragen
1
2
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Wat was de bijnaam van Willem van Oranje?
Wat is de functie van Paleis 'huis ten bosch'?
Hoe heet de voorzitter van het Oranjecomité?
Hoe oud zijn de prinsesjes bij elkaar? (Amalia 17, Alexia 15 en Ariane 14)
Welke bloem droeg Prins Bernhard uit gewoonte bij zich?
Op welke dag is prinses Beatrix jarig?
Uit welk land komt Maxima?
Waar wordt dit jaar Koningsdag gevierd?
In welk jaar is Oranjecomité Kwintsheul opgericht?
Wie zijn de ouders van Willem-Alexander?
Waar gaat Alexia na de zomervakantie naar school?
Hoeveel coupletten heeft het wilhelmus?
In welk jaar is Koning Willem Alexander geboren?
In welke plaats kwam de koninklijke familie in 2019 nog op bezoek?
In welke volgorde zijn de prinsessen geboren (oud/jong)?
Wanneer is Maxima jarig?
Hoe wordt Koningsdag genoemd in Coronatijd?
Hoeveel volgers heeft Eloise van Oranje op Instagram?
Wat is de achternaam van Maxima?
Vanaf welk jaar hebben we in Nederland koningsspelen?
Hoe zorg je dat je niet teveel betaalt voor tweedehands spullen op de vrijmarkt?
Wat is de naam van de gravinfluencer?
Hoe heet de Vader des Vaderlands?
Wie gaat Koning Willem-Alexander opvolgen en wordt nu Prinses van Oranje genoemd?
Wat is het werkpaleis van koning Willem Alexander
Hoe heet het Koningslied 2021 van Kinderen voor Kinderen?
Op welk veldje wordt Koningsdag normaalgesproken georganiseerd?
Wie was de eerste koningin van Nederland?
Welke stad wordt de Hofstad genoemd
Hoe heten de broers van Willem Alexander?

