Speurtocht Brouwerij Hoop
Naam

:

Begintijd

:

Eindtijd

:

(elke vraag heeft maar 1 goed antwoord)

START:

Loop Brouwerij Hoop uit en ga rechtsaf

In welk jaar is Brouwerij Hoop opgericht?

Wat is de bus-zone van Zaandijk?

Wat is het gemiddelde nummer van de huizen waar ‘De Tobbesteeg’ tussen zit?

Hoeveel leeuwen zitten er in het wapen van Zaandijk?

Ga op zoek in de beeldentuin. Hoe oud is de oudste Abeel van Nederland?

Hoeveel vogels zijn er verwerkt in de beeldentuin?

Bij welk nummer op de Lagedijk staat een bijenkorf boven de deur?

Wat doen ze bij Actus?

Steek nu rechtdoor over bij de stoplichten/het kruispunt. Aan je rechterhand vind je nu
Slager aan de Schans. Zin in een pauze? Stop hier dan voor een lekker hapje en een
drankje.
Hoe heet de molen tegenover Slager aan de Schans?

Loop nu linksaf Slager aan de Schans uit en sla rechtsaf de brug over. Ga linksaf de Zaanse
Schans op.
Hoe heet deze brug?

Wat was de eerste winkel van Albert Heijn voor soort winkel?

Neem het eerste bruggetje rechts, het Zonnewijzerspad op.
Bij welk nummer van het Zonnewijzerspad wordt zeker niet geblaft?

Loop het Zonnewijzerspad af en ga met de bocht mee naar links. Ga over het bruggetje
rechts en bij de T-splitsing links over het bruggetje. Loop vervolgens rechtdoor. Aan het
einde van dit pad sla je weer linksaf en daarna loop je helemaal rechtdoor, zodat je uitkomt
bij het specerijen magazijn.
Wat is een Duyvekater? Wees redelijk specifiek.

Wanneer “komt ’t al terecht”?

Ga nu over de brug linksaf en loop naar D’Swarte Walvis. Zin in nog een pauze? Ga lekker
ergens zitten en bestel een hapje en drankje. Loop hierna D’Swarte Walvis uit en ga linksaf.
Boven de deur van Koopmanshuis D’Mol staan 2 dieren, welke zijn dit?

Wat is een glop?

Wat wordt er in de molen van het specerijen magazijn gemaakt?

Ga het bruggetje over tegenover het specerijen magazijn (dus rechtsaf). Volg dit pad
helemaal tot het einde en ga dan rechtsaf richting de klompenmakerij.
Hoeveel rode klompen hangen hier buiten aan de muur?

Vervolg de speurtocht en ga via hetzelfde pad terug. Ga aan het einde van het pad links
naar het specerijen magazijn en sla vervolgens rechtsaf. Hier vind je een steiger, ga hier op
staan.
Hoeveel molens met wieken tel je hier in totaal?

Loop de dijk op, langs de molens. Deze dijk loop je af tot je bij het Voetveer bent. Voor je bij
het Voetveer bent, beantwoord je eerst de volgende vragen:
Welke vijf stappen zijn er nodig om chocola te maken?
1)
2)
3)
4)
5)

Welke kleur hebben de kapjes van de meisjes die bij de Catharina Hoeve (kaasmakerij)
werken?

Welke beroemde schilder haalde mogelijk zijn kleurstoffen bij ‘De Kat’?

Wat maakt ‘De Zoeker’ voor product?

Naast ‘De Zoeker’ staat een klein hokje aan het water. Waar diende dit hokje vroeger voor?

Welke molen heeft zijn hoofd verloren?

Welke familie is momenteel eigenaar van Loods 4?

Benieuwd of je alle vragen goed hebt beantwoord?
Haal het antwoordformulier op bij restaurant D’Swarte Walvis op de
Zaanse Schans of bij Brouwerij Hoop!
(of stuur een e-mail aan management@brouwerijhoop.nl)

