Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters (SCARB)
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Pepernotenrit op 25 november 2018
Antwoorden op de vragen voor het klassement. Antwoorden op de vragen voor kinderen staan op
pagina 3.
1: Hoeveel pepernoten/kruidnoten zitten er in de pot op de inschrijftafel?
X.
2: Hoeveel ouderwetse brievenbussen komt u tegen tussen 'Zuuk 't màr uut' (1e X) en het
eindpunt van de rit?
5. (6 en 7 naderhand ook goed gerekend.)
3: Wat hebben de 4 'ski'-en allen eens gewonnen?
Atti Adriaanse trofee.
4: Bij wie is een visvergunning te verkrijgen?
Peter den Houdijker.
5: Hoe heet de molen?
De Fortuin.
6: Welk Alfa onderdeel hangt er bij de Fiat liefhebber aan de muur?
Velg.
7: Aan welke gebeurtenis (April – Mei) wordt herinnerd bij 'De Vechtertjes'?
Geruimde dieren.
8: Wie werd er gefusilleerd op 29 maart?
H.W. Iordens.
9: Hoeveel boven A.P. staat de Sint Martinuskerk?
7 el 72 dm.
10: Hoeveel bellen zitten er in en aan de toren met het maantje?
4X6 en 4 hangende = 28.
11: In welk jaar wordt de kerk in Voorst voor de 2e keer voor het eerst vermeld?
893.
12: Hoe dik is de betonlaag onderin het gemaal?
4 meter.
13: Vul de naam van de familie aan? Schimmel...
Schimmelpenninck van der Oye.
14: Welk huisnummer heeft 'De Viersprong'?
2.
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15: Welk huisnummer heeft 'De Viersprong'?
1.
16: Wat komt er op de plek van Nederlands laatste oerbos?
Een nieuw oerbos.
17: Hoe heet het informatieblad van de VSM?
De Koppelstang.
18: Op hoeveel manieren is de draaischijf te bedienen?
3 (electrisch, met de hand en op lucht).
19: Wat was de officiële naam van de spoorlijn?
Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorweg Maatschappij.
20: Via welke plaats ging de 'Olieboot'?
Coevorden (Schoonebeek, Coevorden, Pernis).
21: Hoeveel sneller dan de maximumsnelheid kunnen de locomotieven uit Baureihe 44?
40 km/h (80-40).
22: Aan welke twee straten ligt 'De Viersprong'?
Hallseweg en Clabanusweg.
23: Hoeveel foto's bevat de foto opdracht?
24.
24: Wat is Het Antwoord?
Pepernoot.
25: Wat kostte een 'nieuwe Ford Coupé met Dicky Seat af fabriek Rotterdam'?
f 1950,-.
Foto 1: Bij welk bedrijf is deze foto genomen?
Harry de Winkel (sierbestrating ed.)
Foto 2: In welke plaats is deze foto genomen?
Lieren.
Foto 3: Welk nummer staat op de staart?
25012.
Foto 4: In welke gemeente is deze foto genomen?
Voorst.
Foto 5: Bij welke hal vind u deze foto?
Oranjehal.
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Foto 6: Wat staat er boven deze klok?
Tullekensmolen.
Antwoorden op de vragen voor kinderen:
K1: Hoeveel pepernoten/kruidnoten zitten er in de pot op de inschrijftafel?
X.
K2: Hoeveel oranje kronen staan er op het infobord van de Oranjeroute?
2.
K3: Wat voor boek treffen jullie aan bij de visvijver?
Krasboek.
K4: Hoe heet de boomkwekerij op No. 82?
Schimmel.
K5: Hoeveel uilen tel je in en op de boomstam?
4.
K6: Wie steken over op de koe-oversteekplaats?
'vrije-uitloopkoeien'.
K7: Hoever kan een Bennet Wallaby springen?
Wel 9 meter.
K8 :Wat betekent VSM?
Veluwse Stoomtrein Maatschappij.
K9: Wie namen manden met 50 kg kolen op hun rug?
Speciale 'kolensjouwers'.
K10: Hoeveel klompen hangen er onder de autobanden?
70.
K11: Welk nummer heeft het rode Alfa model?
84.
Foto K1: Hoeveel kabouters zitten hier op het hout?
5.
Foto K2: Hoe heet de paardenhouderij?
Bellert.
Foto K3: Welk huisnummer hoort bij deze foto?
23.
Foto K4: Wat kan hier worden gewassen?
Paardendekens.
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