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"Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 

 

l'Aimable verginie de la trinite en Anna scott vonden hier hun eindbestemming" 
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"Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 

 

Ga naar het hart van de aalscholver bij de Pinguin" 
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande aanwijzing 
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande aanwijzing 
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande aanwijzing 
 

Deze boerderij werd in 1836 gebouwd door de Societeit van Eierland aan de 

westzijde van de weg. De Zuid-Hollandse zetboer P.S. Noordhoff woonde er. Van 

hem werd vermeld dat hij in 1837 koolzaad 

In 1838 kwam Dirk Cornelisz. Tanis met zijn vrouw Cornelia Nieman op de 

boerderij. Zij woonden er in 1840 met twaalf personen. Zij hadden zes kinderen, drie 

bouw- en/of boerenknechten en een dienstbode. 

Bij de verdeling kwam dat jaar de boerderij in bezit 

 

Siberië met oorspronkelijk 220 ha land en vier arbeidershuisjes werd eigendom van 

de koopman en fabrikant Gerrit Antoine van den Berg. Hij was getrouwd met de 

weduwe van Johannes Plooster, Jemina Catharina Bland. 

De naam Siberië werd voor 1847 vervangen. 

 

In 1838 kwam Dirk Cornelisz. Tanis met zijn vrouw Cornelia Nieman op de 

boerderij. Zij woonden er in 1840 met twaalf personen. Zij hadden zes kinderen, drie 

bouw- en/of boerenknechten en een dienstbode. 

Bij de verdeling kwam dat jaar de boerderij in bezit van Combinatie F. 

De aannemer Marcellis Leendert Plooster te Vianen overleed in 1841. Zijn 

echtgenote Jacoba Johanna van Kruijne en hun zoon Johannes Everardus Plooster 

waren eerder gestorven. De erven hadden veel aandelen in de combinatie. In 1843 

werd een verdeling gehouden. 

 

Siberië met oorspronkelijk 220 ha land en vier arbeidershuisjes werd eigendom van 

de koopman en fabrikant Gerrit Antoine van den Berg. Hij was getrouwd met de 

weduwe van Johannes Plooster, Jemina Catharina Bland. 

De naam Siberië werd voor 1847 vervangen. 

Van de landerijen lag ca. 25 ha bij de boerderij en de overige gronden aan de andere 

zijde van de weg. 

Dirk Tanis was van zetboer huurder geworden. Een van de gewassen, die hij 

verbouwde, was meekrap. Hij bezat in 1840 vier koeien en in 1842 al 200 schapen.
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande opdracht. 
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"Bepaal de locatie aan de hand van de volgende uitspraak: 

 

Ja het is geen occasion die je kiest van 'doe mij die maar'." 
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Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 

 
Afpaling vanuit het hart met een straal van 300 Rijnlandse roeden. 

Met een waterrijke ronding in het midden. 

 

 



 2019  Vraag: 

 Inschrijving 9  

 

 

 

Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande Monogram. 
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande afbeelding. 
 

 
Ga naar de huidige locatie (in Oudeschild).
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 

 



 2019  Vraag: 

 Inschrijving 12  

 

 

 

Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 
 

Golf is waanzinnig! 

Voor Marie-Claire van Henegauwen en Jean-Pierre Berhauser-Pont gaat een 

droom in vervulling. Nee, ze treden nog niet in het huwelijksbootje, maar 

genieten eerst nog van hun sportieve ambities. 

Na jarenlang aarzelen hebben zij besloten om het golfvaardigheidsbewijs (het 

GVB) op golfbaan De Texelse te gaan halen. Algauw blijkt hun talent. Na 10 

praktijklessen van golfpro Jean du Cartier volgt een uitdagende praktijktest. Zij 

slagen met glans, behalen hun eerste golfbevoegdheid (`baanpermissie`) voor 

de par 72 baan en raken enorm enthousiast. Hun geluk kan niet op en ze 

boeken meteen hun eerste speelronde. 

Op zaterdag 1 november is het zover. Uitgedost in golftenue staat het stel super 

gemotiveerd klaar op de tee van hole 10 (afstand: 136 meter). Jean Pierre 

Berhauser-Pont slaat op de herenafslag als eerste af. Met een ferme slag slaat 

hij een uitstekende bal die midden op de green terecht komt. Dan is Marie 

Claire van Henegauwen aan de beurt. Vanaf de damestee slaat ook zij een 

buitengewoon fraaie bal die vlak naast de bal van Jean Pierre Berhauser-Pont 

terecht komt. Samen lopen ze met "Tiger Woods-alures" naar de green. Ze 

constateren dat beide ballen vlak bij de hole liggen. Vervolgens putten ze 

allebei met hun tweede slag uit en scoren daarmee een ware 'birdie'. Hun geluk 

kan niet op! Oppermachtig beginnen ze aan hole 11. Voor het eerst ziet hij een 

echte par 4 hole voor zich. Daar gaat het wat minder. Jean Pierre slaat hier een 

Bogey en Marie Claire zelf twee slagen boven par. De korte hole 12 gaat voor 

beide weer goed en ze slaan exact par. En dan gaat het met Jean-Pierre 

Berhauser-Pont een stukminder. Op hole 13 besluit om met zijn driver af te 

slaan. De eerste slag brengt hem nog wel vlak voor de waterpartij. Hij denk dat 

gaat lekker en besluit daarna nog een enorme dreun met zijn driver te geven. 

Het wordt een afzwaaier van jewelste. Beide roepen volgens het vaste protocol 

"fore" om andere spelers in de baan te waarschuwen voor het naderende gevaar. 

Even is het doodstil. "Heb jij hem zien gaan? ", vraagt Jean Pierre aan Marie 

Claire. "Nee", antwoordt ze. "Ik keek recht tegen de zon in en zag geen bal". 

Het tweetal raakt aan het zoeken. 

Na een uur zoeken en slenteren en vooral niet opgeven vindt Marie Claire de 

bal van Jean Pierre."Eindelijk", zegt Jean Pierre. "Heeft het zoeken toch 

geloond". Hij heeft geen idee waar hij zich bevindt. Het blijkt dat de bal 

ongeveer 600 meter zuidelijk terecht is gekomen. "Wat een mooi uit zicht 

hier", zegt Marie Claire. Jean Pierre beaamt dat, maar heeft tegelijkertijd geen 

flauw benul waar hij zijn bal heen moet slaan. 

Ga naar de locatie waar de laatste bal terecht is gekomen.
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Bepaal de locatie aan de hand van onderstaande dampuzzel. 
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De locatie betreft het onderstaand Park 
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Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 
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Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing.  
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Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 
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Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 
 

Door Gre Dros: 

Ratte as kniene met steerte as hooreseele" 

moet een Ouweskilse eens hebbe roepe nadat ze 

terug kwam van de ………… 
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Bepaal de loactie aan de hand van onderstaande aanwijzing. 
 

In 1671 werd deze weg Sint Nicolaasweg genoemd. 

Deze weg wordt alleen voor agrarische doeleinden gebruikt 

 

 


