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ANTWOORDEN WANDELPUZZELTOCHT STELLENDAM 

(1e ETAPPE) 

1. Toen de eilanden Goeree en Overflakkee al bestonden, moest het dorp Stellendam nog 

geboren worden. De beide eilanden werden in de 18e eeuw met een dam (de Statendam) 

verbonden. Door indijking werden nieuwe polders gevormd. De eerste was de 

Adrianapolder. U gaat “fietsen” om het jaartal van de bedijking van de Adrianapolder te 

achterhalen. 

a. Fietsrouteknooppunt Stellendam = 65 

b. Aantal molens afgebeeld in de fietsroutekaart = 4 

a + b = 69 

         

De Adrianapolder werd bedijkt in: 17 69  

 

2. U staat nu in de Eendrachtspolder, de tweede ingedijkte polder (1786). Hier werd het dorp 

Stellendam gesticht. ‘t Wapen van Stellendam, de cafetaria op de hoek, was het eerste 

stenen gebouw van het dorp. Het was een rechtskamer en een herberg. Hoeveel keren telt 

u de zwaan uit het dorpswapen aan/op de gevel van het grijze cafetariapand? 

o 8 

 

3. Stellendam was ten tijde van de Ramp in 1953 een van de zwaarst getroffen dorpen op het 

eiland. Zoek op de cafetariagevel naar hoe hoog het water toen kwam: 

o Net onder het venster van de 1e verdieping 

 

4. Over water gesproken: zoek het paaltje van een drinkwaterleiding. Noteer de grootste 

letter op het paaltje in het lege vakje. 

 

5. De afgebeelde garnaal is natuurlijk waar Stellendam om bekend staat. Kijk goed: hoeveel 

dieren telt u in het tunneltje als u de meeuwen NIET meetelt? 

o 9 (7 op de muren, 2 op een stoeptegel) 

 

6. Populaire eilandnamen voor jongens waren vroeger: Danker, Dingeman, Aay en Kommer. 

En voor meisjes: Jannetje, Neeltje, Teuntje en Pietertje. Kijk naar de voornamen in het 

tunneltje. Met welke letter beginnen de meeste namen?     

o M 

 

7. Hieronder staan vijf dieren. Welke daarvan komt u op dit deel van het Spuipad NIET tegen? 

o Zeehond 

 

8. In de nieuwe haven van Stellendam, de Deltahaven, vangt A Seal in haar opvangcentrum 

zeehonden op. Er is een zeehondensoort met dezelfde naam als een vaak voorkomende 

achternaam op Goeree-Overflakkee, te weten: 

o Klapmuts 

 

9. De houten sluis uit 1820 werd in 1856 vervangen door een stenen sluis. Waar bevindt zich 

deze sluis als u met uw rug naar het zwarte schuurtje staat? 

o Rechts van u 

A 
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10. Na de aanleg van de haven en de 19-eeuwse landbouwcrisis stapten veel Stellendammers 

over van de landbouw naar de visserij. Met zalmschouwen viste men op zalm. Hoeveel 

zalmschouwen telt u op het linker bord? 

o 8 

 

11. Lange havenkanalen zijn typerend voor het eiland. Zij waren nodig om de havens na 

landaanwas bereikbaar te houden. Bepaal aan de hand van het middelste bord hoeveel 

havenkanalen het eiland nog telt: 

o 6 (Goedereede, Stellendam, Dirksland, Middelharnis, Oude-Tonge, Ooltgensplaat) 

 

12. Stel: u hebt vandaag het eiland bezocht en wilt met de postboot overvaren. In uw tas zitten 

de volgende souvenirs: een entreebewijs van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, een 

foto van een zeilrace en een blikje cichorei (een ouderwets koffiesurrogaat). Bepaal met de 

zuilen N, O, Z, W in welke windrichting u het eiland NIET bezocht hebt: 

o Noord 

Noteer in het lege vakje de eerste letter van het juiste antwoord 

 

13. U stuurt per postboot een kaartje. U schrijft over het betonnen Muraltmuurtje op de dijk. 

Dit soort muurtjes is vernoemd naar de bedenker, ingenieur De Muralt, en werd tussen 

1900 en 1940 in de regio veel geplaatst om: 

o goedkoop een dijk te verhogen 

 

14. Wat u hier niet kunt lezen, is dat de herbergier al vroeg in de ochtend de nodige jenever 

begon te schenken. Als iemand door drank heftig moet braken, wat zegt een eilander dan? 

o Die heit over Hellevoet heen gespogen 

 

15. De Duitsers wilden in de Tweede Wereldoorlog de haven opblazen. Iets buiten het dorp lag 

op het smalste deel van het eiland ook een mijnengordel die de kop van het eiland afsloot. 

Na de oorlog werden de Stellendamse explosieven gebruikt om in Ouddorp een bunker op 

te blazen. De muren waren namelijk 4 meter dik. Van welke kapitein is de uitdrukking: 

“Duizend bommen en granaten”? 

o Kapitein Haddock (Kuifje) 

 

16. Elk dorp had vroeger een eigen patroon visserstrui. Dat was handig bij herkenning in 

buitenlandse havens of bij identificatie van een verdronken visser. Herken aan de hand 

van details in het breipatroon de Stellendamse visser op de foto. Noteer de bijbehorende 

letter in het lege vakje. 

 

17. Stellendamse vissers vingen in het begin veelal steur en garnalen. Nu vangt men naast 

garnalen veelal tong, schol, rode mul, poon en zeebaars. De Stellendammer op de voorkant 

van dit boekje is Jan van der Sluijs. Jan draagt in zijn emmer geen echte vis, maar 

kattenspeelgoed      . Zet in het lege vakje bij elke emmer het cijfer van de bijbehorende 

speelgoedvis. 

o Zalm = 2, Brasem = 3, Makreel = 1 

 

18. Drie Stellendammers vissen vanuit een bootje. Zij hebben typische eilandnamen. Van 

links naar rechts: Kommer Komtebedde, Zeger van ’t Zelfde en Govert van ’t Geloof. Wie 

vangt de meeste vissen? Noteer in het lege vakje de eerste letter van zijn voornaam. 

N 

D 

G 
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19. Stellendam is oorspronkelijk als landbouwdorp gesticht en niet als vissersdorp. Veeteelt 

was er weinig. De mest van het vee werd over het land uitgestrooid. Zo hield men de 

akkers vruchtbaar. Eilanders noemen mest, of eigenlijk stront, ook wel stroengt. Als een 

eilander tegen u zegt: “Joe heit in un schutteltje mi stroengt geblaeze”, dan bedoelt hij 

eigenlijk: 

o U hebt sproeten 

 

20. Zoek naar de reden voor het afbreken van het Rode Licht in de jaren 60. 

o Overbodig: door de komst van de Deltahaven 

 

21. In 1931 ging het havenlicht over van gas naar elektriciteit. Een klokje zorgde voor 

automatische in- en uitschakeling. Dat leidde in 1932 tot klachten in de gemeenteraad, 

want door het haperende klokje kon het gebeuren dat het havenlicht: 

o in het gelovige Stellendam op zondag overdag nog brandde 

 

22. De zwaan in het dorpswapen is de meest voorkomende zwaan in Nederland, de 

knobbelzwaan. Welke Nederlandse zwanensoorten herkent u in: 

ZE WRAT-ZWAAN Z W A R T E ZWAAN 

’N EIKEL-ZWAAN K L E I N E ZWAAN 

DWEIL-ZWAAN W I L D E  ZWAAN 

Zet in de lege vakjes de letters in de juiste volgorde.  

 

23. Nederlandse reigersoorten hebben soms vreemde namen, zoals roerdomp, woudaap en 

kwak. De twee afgebeelde reigers komen het meest voor op het eiland. Kruis hieronder 

hun namen aan. De andere namen bestaan niet. 

o Blauwe reiger    o Zilverreiger 

 

24. Bij de Plaat van Scheelhoek zwemmen eenden met vreemde namen rond, zoals de krak-, 

slob- en tafeleend. Wat is NIET waar? 

o De krakeend kraakt garnalen en andere waterdiertjes om op te eten 

 

25. In 1974 kreeg de Deltahaven een eigen visafslag. Stellendammers noemen deze visafslag 

van United Fish Auctions ook wel de vismijn. Het verwijst naar “mijnen”. Een koper roept 

“mijn” en koopt daarmee de vis. U koopt op de vismijn de afgebeelde partij vis. Er zit 

echter een dolfijn in de partij verstopt. In welk vak vindt u die? 

o D 

 

26. U koopt in de Deltahaven zalm bij viswinkel Poisson Cuisine en kabeljauw bij Vishandel 

Habraken en gaat die thuis bakken. Kruis het visgerecht aan dat u NIET hebt gemaakt. 

o Het tweede gerecht (dat is een gebakken dorade) 

 

27. In de haven bevindt zich ook een zeevaartschool, voluit de STC Campus Zuid West Techniek 

en Scheepvaartonderwijs. U gaat daar visserslatijn, de taal der vissers, leren. Zet in de lege 

vakjes het cijfer van de bijbehorende persoon. 
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Een haai(baai)  2 

Een kwal 1 

Een garnaal of mossel 4 

Een platvis 9 

Een spiering 8 

Een witte koolvis 5 

Een bakvis 3 

Een vis op het droge 7 

Een (droge) stokvis 6 

 

28. Noteer de twee grootste letters op de rioolputdeksel in de lege vakjes. Houd dezelfde 

volgorde aan zoals deze letters op de putdeksel staan. 

 

29. Corona is actueel, maar het eiland is vaker getroffen door epidemieën. Armoede en 

gebrekkige hygiëne waren vaak de oorzaak. Zet in de lege vakjes het cijfer van de juiste 

eilandepidemie. 

1 CHOLERA 2 POKKEN 3 PEST 4 SPAANSE GRIEP 5 MALARIA 

1602-1604: zich door vlooiende verspreidende ziekte, snel opkomende hoge koorts en zwerende builen. 
Eilandmaatregelen: binnenblijven, varkens binnenhouden en zo nodig eigen huisdieren doden. 

3 

1812-1842: zich door muggen verspreidende ziekte in de Zeeuwse en Hollandse delta en daarom ook 
wel de Zeeuwse koorts genoemd. 

5 

1843-1872: regelmatig terugkerende epidemie veroorzaakt door vervuild drinkwater of voedsel. Veel 
overgeven en hevige diarree. 

1 

1870-1872: zeer besmettelijke ziekte, blaasjes en blaren waardoor littekentjes. Ook wel de kinderziekte 
genoemd door de gemakkelijke verspreiding onder kinderen. Het kostte zeven eilanders het leven. 

2 

1918-1920: de dokter uit Goedereede moest waarnemen omdat die van Stellendam zelf ook geveld was 
door deze ziekte. In 1918 stierven zes Stellendammers aan deze ziekte, wereldwijd vele miljoenen. 

4 

 

30. De visserij heeft veel uitdrukkingen voortgebracht, zoals “achter het net vissen”. Dat 

betekent te laat zijn. Zoek het bord van de tennisvereniging. Met hoeveel verschillende 

soorten lichaamsdelen “speelt” men hier juist vóór het net? 

o 4 (neus, voet, hand, arm) 

 

31. Hoewel de tennis- en naastgelegen voetbalvereniging (nog) geen wereldkampioenen 

hebben voortgebracht, ligt dat anders voor de Stellendamse: 

o familie Den Engelse: mooiste dwergpapegaaien ter wereld (Portugal, 2016) 

 

32. In hun vrije tijd kunnen eilanders een eilandvariant van het Keezen-spel spelen. Dit oud-

Hollandse spel is gebaseerd op Mens Erger Je Niet, waarbij de dobbelstenen door kaarten 

zijn vervangen. Hoe heet de eilandversie van het Keezen-spel? 

o Flakkeezen met de varianten Goereezen en Goeree-Overflakkeezen 

 

33. Als ZC De Stelle klaar is met trainen, hoeveel zwemclubleden kunnen dan op de 

Zuiderdiepstraatweg zittend op de bus wachten? 

o 2 (aan de overkant staat ook een bushokje met een zitje voor 1 persoon) 

 

1 Een vervelend persoon 

2 Een bijdehand persoon 

3 Een tiener 

4 Een dom persoon 

5 Een mooie meid 

6 Een houterig persoon 

7 Een persoon die ergens niet thuishoort 

8 Een dun persoon 

9 Een in elkaar geslagen persoon 

W R 
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34. Langs deze weg staan ook veel vakantiewoningen. Daar verblijven toeristen en 

seizoenarbeiders. De meeste buitenlandse toeristen komen uit Duitsland en de meeste 

seizoenarbeiders uit Polen. Daarom komt u relatief veel kentekens met D of PL op het 

eiland tegen. Als u een kenteken met HR tegenkomt, dan is dat: 

o een toerist of seizoenarbeider uit Kroatië  

 

35.  Vissersschepen kunt u ook herkennen aan letters en dan gevolgd door een nummer. Zo 

staat SL voor Stellendam. Waar komen de volgende schepen vandaan? Vul in de lege 

vakjes de naam van de vissershaven in. (De letter ij bestaat uit twee letters!) 

 

36.  Als een schip vroeger verging, dan ging het spreekwoordelijk naar de  

(Vul van boven naar beneden de blauwe vakjes uit vraag 35 in) 

 

37. De behuizing van de vissers was veelal klein. Zoek tussen de huisnummers 94 en 74a naar 

de bewoner met het kleinste “huis”. Schrijf in het lege vak zijn huisnummer in letters op en 

omcirkel de eerste letter. 

 

 

38. In 1894 werd de opdracht gegeven tot de bouw van de lichtwachterswoning. De 

lichtwachter had vanaf zijn woning op de Molenkade goed zicht op het havenlicht. Hij zou 

zijn huis nu als volgt omschrijven: “Het is wit, heeft een dakkapel en natuurlijk een 

lantaarntje. Ik ben immers de lichtwachter. Mocht het regenen, dan staat u bij mijn 

voordeur het meest droog op de Molenkade. Waar woonde ik? “ 

Schrijf in het lege vakje het huisnummer van de vroegere lichtwachter. Het bevindt zich 

tussen huisnummer 74a en de molen. 

 

39. Molen Korenlust had tot de jaren 20 van de vorige eeuw ook nog een pelzolder. Waarom? 

o De molenaar kon met speciale pelstenen gerst pellen 

 

40. De molen heeft nu vier zolders (zie afbeelding). Zet achter elke zolder de juiste letter uit de 

afbeelding. 

UK De grootste visafslag van Nederland ligt op een 
voormalig eiland in Flevoland, maar ligt als enige niet 
direct aan het water 

U R K         

YE Zeeuws vissersdorp bekend om zijn oester- en 
mosselvisserij  

Y E R S E K E     

VD Noord-Hollands vissersdorp bekend om zijn 
palingvisserij en palingsound 

V O L E N D A M    

IJM Noord-Hollands vissersdorp te midden van ’s werelds 
grootste zeesluizencomplex per 2022 en de 
rookpluimen van een gigantische staalfabriek  

I J M U I D E N    

HK Gelders vissersstadje met een dolfinarium waar je 
vreemd genoeg op de Vischmarkt geen vis kon kopen 

H A R D E R W I J K  

VL Zuid-Hollands vissersstadje bekend om zijn vroegere 
haringvisserij en ijzerkoeken: deze koekjes zijn 
vergelijkbaar met Flakkeese kruukplaetjes 

V L A A R D I N G E N 

K E L D E R 

TACHTIG (hier staat een brievenbus in de vorm van een huis) 

32 
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Maalzolder: vangt het gemalen meel op dat via 
de meelpijp wordt aangevoerd 

D 

Luizolder: huisvest het luiwerk om maalgoed 
voor de steenzolder te luien (= hijsen)  

B 

Kapzolder: huisvest het gevlucht: het systeem 
van wieken, tandwielen en as 

A 

Steenzolder: huisvest de maalstenen C 

 

41. Verspreid door Stellendam liggen 20 kunstkruimels met een letter erop. Deze 

straattegels markeren plekken tijdens de Ramp van 1953. Wie alle tegels vindt, kan 

met de letters een zin vormen. Hier bevindt u zich op de laagstgelegen plek van 

Stellendam. Zet in het lege vakje de letter op de kunstkruimel onderaan de trap. 

 

42. U nadert het einde van de 1e etappe. Zin in wat lekkers van ’t Wapen van Stellendam 

gekregen? Wat zegt de cafetariamedewerker tegen u als u in dialect om een borretje smout 

vraagt? 

o Waarom wilt u een bordje smeer als wij u zo veel lekkers kunnen aanbieden? 

E 
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(2e ETAPPE) 

43. Zeker buiten de bebouwde kom waren de eilandwegen lange tijd onverhard. U gaat 

“wandelen” om te achterhalen wanneer Stellendam voor het eerst op een verharde weg 

werd aangesloten. 

Start: huidig 
knooppunt  

Kortste route naar 
volgend punt 

Langste route naar 
volgend punt 

Kortste route naar 
volgend punt: einde 

Vul het knooppuntnummer van het eindpunt van uw wandeling in:   52 

 

 

44. Met de verharding van eilandwegen kon het autoverkeer op gang komen. De eerste 

kentekenhouder op het eiland was een veearts uit Oude-Tonge. Twee maanden later 

volgde de eerste Stellendamse kentekenhouder: landbouwer Zaaijer. Bepaal met het 

wandelroutenetwerkbord de hoeveelste kentekenhouder hij op het eiland was. 

Hoogste min noordelijkste wandelrouteknooppunt 15 

 

45. Wie namen op hun beurt Iman Cau serieus? 

o Allebei 

 

46. Nr. 4 is het geboortehuis van Ab Klink. Van 2007 tot 2010 was hij namens het CDA minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was verantwoordelijk voor: 

o het rookverbod in de horeca en het verplichte eigen risico van de zorgverzekering  

 

47. Trek een stroomkabel door het dorp door de twee elektriciteitspunten in de tekening met 

elkaar te verbinden. De letters die u onderweg tegenkomt, vormen een weetje over Iman 

Cau dat u hieronder kunt invullen: 

 

 

48. De linker muur in de steeg is van een voormalige garnalenpellerij. Na het pellen werden de 

garnalenkoppen niet weggegooid, maar gebruikt voor het maken van visbouillon en: 

o Kippenvoer 

 

49. Voorheen kon men voedsel bewaren door inmaken. In een stenen pot werden rauwe 

groente en vlees met laagjes zout gedaan. Over de pot ging een schone doek. De pot werd 

gesloten met een houten deksel met een steen erop. Deze pot heet ook wel een: 

o Keulse Pot 

 

50. De school OBS Stellegors is vernoemd naar een stuk grond (gors) dat in de 17e eeuw tussen 

Goeree en Overflakkee was drooggevallen. Hierop was een vluchtheuvel (stelle) gemaakt. 

Daarop stond het huis van een herder die op het gors schapen weidde. Zoek in zijn kudde 

naar het afwijkende schaap. Schrijf de bijbehorende letter in het lege vakje. 

 

51. Op de foto ziet u het kerkinterieur. Welke borden geven de hoogste waterstand uit 1953 

weer? 

o Borden A 

Jaartal aansluiting Stellendam op grindweg Ouddorp-Sommelsdijk = 18 52 

 Hij heeft in Stellendam: 
nooit gewoond 
 

i 
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52. Duitsland voerde tijdens de Eerste Wereldoorlog de zomertijd in. Nederland was tijdens 

die oorlog neutraal, maar voerde toch de zomertijd in. Wat deden de Stellendammers met 

de kerkklok? 

o Niets: want alleen God gaat over de tijd 

 

53. Het grote huis achter de kerk is de voormalige pastorie. De dominee die hier in 1902 kwam 

wonen, was verplicht in een zwarte rok met hoge hoed door het dorp te lopen. Hij 

tuinierde graag, maar de kerkeraad had er grote moeite mee dat hij dan klompen droeg. 

Wat sprak men met de dominee af? 

o Hij moest zijn klompen zwart verven 

 

54. In 1953 liep het eiland grotendeels onder. Naast het mensenleed was er ook sprake van 

veel materiële schade en een groot aantal verdronken dieren. De grootte van de Ramp op 

Goeree-Overflakkee blijkt uit de volgende cijfers: 

Vul op de juiste plaats in: het aantal verdronken kippen en het aantal beschadigde 

woningen. 

55. Minister Klink, ambachtsheer Cau en burgemeester Bosschieter gaan met hetzelfde 

boodschappenbriefje (zie hierboven) naar de PLUS-supermarkt. Wie komt thuis met de 

juiste boodschappen? Zet in het lege vakje de eerste letter van de juiste voornaam. 

 

56. Koningin Juliana was populair onder de eilandbevolking, omdat zij het eiland vlak na de 

Ramp bezocht. Haar man, prins Bernhard, spande zich in voor de geldinzameling door het 

Nationaal Rampenfonds dat 140 miljoen gulden ophaalde. U loopt hier ook langs de 

Prinses Irene-, de Prins Hendrik- en de Emmastraat. Wie zijn zij?  

o De dochter, vader en oma van Juliana 

 

57. Bij het monument wordt jaarlijks de Ramp herdacht. In de gemeente Stellendam vielen 69 

slachtoffers, waarvan 62 uit het dorp zelf. Zoek naar de spreuk die aan het beeld is 

meegegeven. Noteer de derde letter in het lege vakje in de foto. 

 

58. Hieronder staan twee schepen die de Stellendamse reddingsboot te hulp schoot. Omcirkel 

telkens de juiste vlag. 

o 1929: de Valka uit Letland: grootste reddingsactie en ramp, 5 reddingswerkers (van een 

andere reddingsboot) komen om => tweede vlaggetje  

o 1949: de Aslog uit Zweden: Stellendam in rouw, 2 eigen reddingswerkers komen om => 

tweede vlaggetje 

 

59. Stellendam kende tot voor kort Vlaggetjesdag. Stellendamse schippers voeren dan 

bezoekers rond in hun boten versierd vlaggetjes. Vanaf 2022 kent men Gornetdag. 

Hieronder staan twee weetjes over Stellendam. Omcirkel telkens de juiste vlag. 

o Stellendam heeft het garnalen pellen van de Britten geleerd => eerste vlaggetje 

Vernietigde boerderijen  71  Menselijke slachtoffers 490 

Binnendijkse gaten  75  Verdronken varkens 3000 

Buitendijkse gaten  150  Verdronken koeien 4500 

Vernietigde woningen 260  Beschadigde woningen 7000 

Verdronken paarden  350  Verdronken kippen 22000 

i 

E 
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o Stellendam besteedt het garnalen pellen nu voornamelijk uit aan pellerijen in Marokko => 

tweede vlaggetje  

 

60. Gevangen garnalen worden met gekoelde vrachtwagens naar Marokko gebracht om daar 

gepeld te worden. Hoeveel vrachtwagens telt u tot het einde van de straat?  

o 5 (drie plantenbakken, twee plaatjes aan een voorgevel) 

 

61. Omcirkel de vlag van België. 

o Eerste vlaggetje 

 

62. Grote kans dat op deze school kinderen zitten met oude Stellendamse achternamen als 

Klink, Roon, Troost, Van Seters, Keijzer en Van Oostenbrugge. Maar waar kwamen de 

eerste Stellendammers eigenlijk vandaan? 

o De eilanden Goeree en Overflakkee en het dorp Numansdorp 

 

63. Het eilandje Zomerland tussen Goeree en Overflakkee wordt wel als de voorloper van 

Stellendam gezien. Het kwam voor het eerst op in de 13e eeuw en verdween definitief in 

de 15e eeuw. Het eilandje had een kerk met enkele huizen. U hebt een rondje om 

Zomerland gevaren (zie afbeelding). Welke wind waaide er? 

o een noordwestenwind 

 

64. Voor de verjaardag van prinses Marijke (1947-2019), de jongste dochter van Juliana, wordt 

in Nederland niet gevlagd. Misschien dat daarom niet ieder huis in deze straat een 

vlakkenstokhouder heeft? Hoeveel huizen van de Prinses Marijkestraat kunnen vlaggen? 

o 10 (Huizen staan aan de Oranjestraat met een vlaggenstokhouder tellen dus niet mee) 

 

65. Bij de opening van ’t Haegse Huus in 1958 werd er van elke plaatselijke vereniging iemand 

uitgenodigd zoals van de huisvrouwenvereniging, de schaatsvereniging en de 

duivenvereniging. Kijk op de foto: welke vereniging was niet aanwezig? 

o De tennisvereniging 

 

66. Welke uitvinding uit 1925 heeft de hele wereld aan Noorwegen te danken? 

o De kaasschaaf 

 

67. Kijk rond en ontdek in welk jaar Noorwegen zelf last had van een overstroming. Gelukkig 

werden toen slechts 20 huizen beschadigd en waren er geen slachtoffers. 

o 1937 (op het elektriciteitskastje naast de lantaarnpaal) 

 

68. Bij de Regiobank/De Wit Assurantiën kunnen de Stellendammers terecht voor deskundig 

financieel advies. Stellendammers verdienen bruto EUR 27.000 per hoofd van de bevolking. 

Daarmee delen zij van de 14 dorpskernen op het eiland: 

o de 5e plaats tezamen met Middelharnis 

 

69. Bij gezondheidscentrum Kassar kunnen de Stellendammers terecht met hun 

gezondheidsvragen. Als een Stellendammer met een zere “toote” bij het 

gezondheidscentrum komt, dan doet het zeer in zijn: 

o Gezicht 
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70. U stapt hier op de tram. U reist als volgt (en kijk op het informatiebord): 

o naar het meest noordelijke station 

o drie stations oostwaarts 

o de kortste route naar het volgende station 

o het volgende aantal stations westwaarts: stationsnummer Ooltgensplaat min 

stationsnummer Stellendam. Stap hier uit. 

Omcirkel in de foto met verkeersborden in welke plaats u bent uitgestapt. Goedereede 

71. Waaraan herkent u dat nr. 94 de burgemeesterswoning en het gemeentehuis is geweest?  

o Een zwaan van glas-in-lood (bevindt zich aan rechter zijkant van het pand) 

 

72. Maar liefst 10 van de 14 dorpen op het eiland hebben een Voorstraat. Die van Stellendam 

draagt de titel de langste Voorstraat van het eiland. Hieraan stond vroeger ook een 

muziektempel (zie foto). Welke titel heeft het in 1896 opgerichte Stellendamse 

fanfareorkest De Hoop?  

o Vijfvoudig landskampioen 

 

73. Dit huis is de voormalige pastorie van de Gereformeerde Kerk. Waaraan herkent u dat deze 

pastorie Stellendams is? 

o Een zwaan van staal (bevindt zich op de schoorsteen) 

 

74. Dit is geen vraag maar een mogelijkheid om de begraafplaats te bezoeken. U krijgt van ons 

een goed antwoord cadeau      . 

 

75. Ooit stond hier een meestoof. Die is door brand verwoest. Het eiland kende in de 19e eeuw 

veel meestoven. Hierin werd de meekrapplant gedroogd. Het poeder diende als basis voor 

rode verfstof, zoals voor de rode boerenzakdoek. De meekrapplant komt oorspronkelijk: 

o uit het land Turkije 

 

76. De Stellendamse brandweer onder leiding van commandant Visser werkte ten tijde van de 

Ramp met man en macht om mensen te waarschuwen en hulp te verlenen. De voornaam 

van Visser begint met een letter op een kunstkruimel in deze straat. Zet die in het lege 

vakje. (Alle kunstkruimels tezamen vormen de zin: Het water kwam als een muur.) 

 

77. Een brandweerman moet goed opletten. Bent u een geschikte brandweerman voor 

Stellendam? In de fotocollage staan 9 afbeeldingen. Kruis de afbeelding aan die niet bij de 

brandweerkazerne thuishoort. 

o De deurstopper (onderin, tweede van rechts) 

 

78. Tiet en poelepetaot … waar hebben eilanders het dan over? 

o Kuiken en parelhoen 

 

79. Pik had ooit een paardenrijtuig voor zijn kinderen besteld om naar het strand te gaan. Toen 

zijn kinderen verheugd in het rijtuig gingen zitten, zei hij: 

o “Dit is jullie eerste les in omgaan met teleurstellingen: stap maar weer uit.” 

 

L 
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80. In dit pand van AniCura Dierenkliniek Het Overbosch werd in 1947 de eerste supermarkt 

van het dorp gevestigd. Vlak voor het einde van de puzzeltocht besluit u bij deze 

supermarkt nog producten te kopen die hun oorsprong op het eiland hebben.  

U koopt: U krijgt (streep telkens het foute antwoord door): 

De Ruiter uit Ooltgensplaat Speculaas IJs 

Warninks uit Middelharnis Speculaas Advocaat 

Nipius uit Stad aan ’t Haringvliet Koekjes Advocaat 

Bakelaar uit Ouddorp Koekjes Haarwater 

Hertog uit Dirksland IJs Haarwater 

En natuurlijk uit Stellendam                                Gornetten 

(De Ruiter, Warninks en Hertog zijn nog steeds bestaande merken) 

 

81. Het grote aantal windmolens op het eiland stuit bij de eilanders wel eens op verzet. Aan 

het begin van de 20e eeuw was er op het eiland ook veel verzet. Men moest toen namelijk 

gaan betalen voor ………… 

Vind het antwoord door de verzamelde letters in de lege vakjes in te vullen. 

Vraag 76 41 50 16 55 12 18 282e 4 37 57 281e 

Letter L E I D I N G W A T E R 

 

Hoeveel goede antwoorden had u? 

o alle 81: joe heit onheus gespeuld 

o 40-81: hoe is ut meugeluk! Joe bint un echte Stellendamse gornetsnokker!       

o minder dan 40: joe bluuft altied welkom in Stellendam 

Heeft u vragen of opmerkingen over de puzzeltocht? Mail dan naar info@streekmuseum.nl. 

mailto:info@streekmuseum.nl

