Zaterdag 12 maart 2016 PuzzelRit Oldtimer Meeting Coolsingel DET kan anders!
In de voorgaande we ke n hadde n zich al ve le me nse n aange me ld voor de puzze lrit (al dan nie t
me t vrijwillige donatie waarvoor nogmaals dank!). Uite inde lijk zijn e r 100 startnumme rs
uitge re ikt e n is ie de re e n vrolijk ve rtrokke n.
Al gauw werd de 
Facebook
pagina gevuld met vrolijke foto’s bij Garage Hamer, de Kralingse Plas,
Plantagelaan, Noordereiland, Stadhuis en de Museumpark parkeergarage.Omdat inmiddels ook de
Protestrit van start was gegaan, werd helaas op een gegeven moment de Coolsingel afgesloten waardoor
het onmogelijk werd om daar een foto te maken en/of een dinky toy achter te laten.
We hebben een foto gespot waar een klein jongetje met twee autootjes aan het spelen is op de trappen van
het stadhuis (
Klik hier voor foto
). Uiteindelijk werden er 23 formulieren op papier of via internet
geretourneerd. Er was één persoon die alle 20 vragen goed had (de laatste bonusvraag hebben we niet
meegerekend), maar we konden slechts twee foto’s terugvinden op facebook. Vervolgens waren er zeven
voertuigen die 19 vragen goed hadden en hadden wij de enorme klus uit te zoeken hoeveel selfies ze dan
ook daadwerkelijk gepost hadden op Facebook. Hieruit bleek dat er verschillende koppels waren die meer
foto’s hadden gepost dan diegene met 20 goede antwoorden, en daardoor dus hoger in de ranking eindigde.

De uiteindelijke winnaar is het
koppel 
Nathan van de n Be rgh
met 
Nora van de n Be rghde
Lange 
geworden. Zij krijgen een
cadeaubon waarmee ze een 
A3
te ke ning
van hun 
VW Ke ve r
kunnen laten maken bij 
Sharon
van de r Ste e ne 
.

Veel plezier ermee!
Natascha Koelhof en Marina Roos

De juiste antwoorden op alle vragen zijn als volgt:
●

Hoe heet de k inderboerderij die je passeert aan de bijrijdersk ant? 
B okke sprong

●

Op de route k om je nu langs Zwembad West. Hoeveel zwembaden telt Rotterdam?
15


●

Hoe heet het voetbalstadion van Sparta? 
H e t Kaste e l

●

Dit gebouw met fel oranje en blauwe strepen bergt wel 286 gedetineerden aan het water.
De Schie is zowel Huis van Bewaring als gevangenis. Wat is het bouwjaar? 
8 0´s (1989)

●

Welk e k leur hebben de letters boven de ingang van Diergaarde Blijdorp? 
Groe n

●

Wat is de bijnaam van de door MZ gedupeerde Garage Hamer in hartje Rotterdam?
English Car Hospital 
LIKE us on FB: English Cars We

●

De ´Luchtsingel´ verbindt Noord met het centrum en brengt nieuw leven in een vergeten
gebied. Hoe lang is deze houten voetgangersbrug in het centrum van de MilieuZone? 
3 90 m

●

Restaurant Brazzo, waar heeft dit poortgebouw in de vorige eeuw eigenlijk voor gediend?
De poort van he t vroe ge re ope nbaarslachthuis (bj 1883)

♡

●

Welk e dieren staan aan de bijrijdersk ant voor het verk eerslicht te grazen? 
K oe ie n

●

Hoe noemt men dit bos waar het 'Holland Pop Festival', dat in 1970 het Nederlandse
antwoord was op het Amerik aanse Woodstock , heeft plaatsgevonden? 
K ralingse bos

●

Stadion Woudestein. Welk e voetbalclub speelt hier zijn thuiswedstrijden? 
Exce lsior

●

Wat is de halte van de Waterbus waar je aan boord k unt stappen? 
H alte 19

●

●

Mag je voertuig per 1 mei 2016 de Milieuzone van Rotterdam in?
WEL
: groen licht. Mijn voertuig mag binnen Rotterdam blijven rijden (26.1%)
NIET
: rood licht. Mijn voertuig is niet meer welkom in de binnenstad (52,2%)
Mijn voertuig wordt 
nie t ge scand
(21,7%)

●

Wat is er zo bijzonder aan het Witte Huis uit 1898 wat een van de weinige gebouwen in het
stadscentrum is die het bombardement in 1940 op Rotterdam heeft doorstaan? 
H e t e e rste
´tore nhuis´ van Europaaange zie n de te rm ‘wolke nkrabbe r’nog nie t be stond (42 me te r)

●

Welk e brug k un je vanaf deze brug aan de bijrijdersk ant zien? 
De Zwaan

●

Erasmusbrug : Hoeveel k entek en scanners ben je inmiddels gepasseerd op deze route? 
4

●

Wat is de winnende bijnaam van Centraal waarop 28% is gestemd? 
Station Kapsalon

●

Hoe noemt Rotterdam de zwarte k abouter link s op het Eendrachtsplein? 
K aboute r Buttplug

●

Bijnaam van deze TE dure en TE lege park eergarage? 
B lunde rput

●

s´Gravendijk wal de tunneltraverse. In welk jaar is dit van k racht gegaan? 
2 015

●

De Distilleerk etel is de windmolen in Delfshaven. In welk jaar is DEZE gebouwd? 
1 986

