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FEBRUARI 2021

AUTOSPEURTOCHT
ROUTE 1



Hoe werkt de autospeurtocht?
De autospeurtocht van Scouting St.Nicasius Heeze is bedoeld voor al onze leden, ouders, 
familie en vrienden. Je kunt op ieder moment en op eigen gelegenheid deelnemen aan 
deze route. De route is zo uitgezet dat je altijd weer eindigt op het startpunt.

De route leidt je door een mooie omgeving, soms bekend, soms onbekend. Onderweg zijn 
allerlei locaties vastgelegd op foto. De locaties van een foto zijn altijd aan de rechterzijde 
van de route te vinden. Bij iedere foto hoort een vraag.

Ook zijn er enkele locaties waar je een puzzel moet oplossen. Met de foto-antwoorden en 
puzzeloplossingen kan je een woord en een geheime code oplossen. Onder de leden die 
de juiste oplossingen hebben gevonden wordt een prijs verloot. Om kans te maken op een 
prijs mail je je antwoorden, uiterlijk voor 15 maart 2021 naar secretariaat@nicasius.nl.

 

De routebeschrijving
De route is opgedeeld in 5 delen (A t/m E). Het is aan te raden om voor de start van een 
nieuwe (deel)route de foto’s goed te bestuderen zodat je ze onderweg eerder en beter 
herkent. De foto’s staan per (deel)routes aangegeven maar let op, in willekeurige 
volgorde.

De puzzel-locaties zijn in de routebeschrijving opgenomen.

Het is verstandig om per deelroute de antwoorden te noteren op het antwoordenblad 
(laatste bladzijde).

Tips voor onderweg
✓ Alle foto’s zijn te vinden aan de rechterzijde van de weg

✓ Alle antwoorden op de puzzellocaties zijn te vinden op de informatieborden die staan op 
de betreffende locatie of door op locatie goed te zoeken, internet is niet nodig en kan 
voor foutieve beantwoording zorgen

✓ Zorg voor een pen en papier voor de antwoorden

✓ Gebruik je navigatie om te controleren of je in de goede straat bent

✓ De route loopt altijd over verharde wegen tenzij anders staat vermeld

✓ Lees altijd 1 regel van de routebeschrijving vooruit, zodat je niet verrast wordt door een 
plotselinge afslag. Lees ook niet te ver vooruit om misverstanden te voorkomen

✓ Ben je de weg kwijt, ga terug naar het laatst bekende en goede punt
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✓ De verkeersregels gaan altijd voor. Let goed op, stop niet te abrupt en doe dit altijd op 
een veilige plaats. Kijk goed uit bij het in- en uitstappen en probeer dit altijd aan de 
rechterzijde van de auto te doen. 

✓ De route is ca. 55 km lang. Plan voldoende tijd in (houd rekening met ongeveer 3,5 uur)

✓ Zorg ervoor dat het onderweg voor de kinderen ook leuk is en help ze met het zoeken 
naar de foto’s. Vanuit de bijrijdersstoel zie je meer, wissel regelmatig af als dit mogelijk 
is

✓ Helaas zullen eet- en drinkgelegenheden veelal gesloten zijn vanwege de 
Coronamaatregelen (mogelijk take-away, maar dit is niet zeker). Zorg zelf voor iets 
lekkers voor onderweg. Er zijn voldoende leuke stoppunten. 

✓ De laatste deelroute gaat over enkele honderden meters over een onverhard pad. Dit 
pad is voor auto’s toegestaan maar let wel dat je zoveel mogelijk op de harde stukken 
blijft, eventueel een klein stukje over het fietspad.

✓ De route is uitgezet en gecontroleerd. Toch kan er ergens een wijziging zijn of iets 
onduidelijks zijn; meld dit dan aan ons zodat we de route kunnen verbeteren. Je kunt dit 
melden bij voorzitter@nicasius.nl. 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Deelroute A
Foto’s deelroute A
Onderstaande 4 foto’s staan in willekeurige volgorde in deelroute A. Zoek de foto’s aan de 
rechterzijde van de weg. Noteer per foto het juiste antwoord op het antwoordenblad.
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Foto 1. 
Welke vogelsoort herken je in een deel van 
deze weg?

Foto 2. 
Wat is het beroep van deze meneer?

Foto 3. 
Wat is het adres waar dit bordje staat?

Foto 4. 
Wat is de straatnaam van dit object?



Beschrijving deelroute A
Deelroute A start op het terrein van de blokhut van Scouting St.Nicasius Heeze aan het 
Ekelpad.

๏ Ga vanaf de blokhut rechtsaf de Muggenberg op. Ga bij garage v.d. Boomen rechtdoor 
en vervolg de nieuwe randweg.

๏ Ga na 600mtr rechtsaf naar de Lijkweg.

๏ Ga na 580 mtr linksaf naar de Hazenhurk.

๏ Ga na 230 mtr, bij de T-splitsing, rechtsaf naar het Kerkhof.

๏ Ga na 270 mtr, bij de T-splitsing, rechtsaf en blijf vervolgens de weg over 400 mtr 
vervolgen.

๏ Ga op het Ven linksaf en direct rechtsaf naar de Leenderweg.

๏ Ga de eerste straat linksaf naar het Heike. Blijf deze weg rechtdoor vervolgen tot over 
de spoorwegovergang.

๏ Ga na de spoorovergang rechtsaf naar Euvelwegen.

๏ Ga aan het einde rechtsaf naar de Sterkselseweg.

๏ Ga na 370 mtr linksaf naar de Vlaamseweg, vervolg deze weg over 3,2 km.

๏ Ga rechtsaf naar de Somerenseweg en vervolg deze weg over 3,2 km.

๏ Ga bij de 2e straat links de Kempenweg in.

๏ De weg (Kempenweg) slingert over 2 km door de bossen en passeert  parkeerplaats ’t 
Bontven. Ga de 1e straat (Busserdijk) linksaf.

๏ Blijf de Busserdijk vervolgen, deze gaat over in de Meervensedijk en rijdt door tot de 
bebouwde kom van Lierop.

๏ Ga in Lierop de 1e straat (Groenstraat) rechtsaf.

๏ Na 450 mtr ga je linksaf naar de Somerenseweg, blijf deze weg vervolgen tot de Heilige 
Naam Jezuskerk.

๏ Bij deze kerk bevindt zich puzzellocatie 01 en eindigt deelroute A 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Codevragen locatie 01
Vul de antwoorden in op het antwoordenblad.
✴ Hoeveel H’s staan er onder KOMTALLENTOTMY ? Haal van dit aantal 1 eraf -> dit is 

het 4e cijfer van de code.
✴ Tel het aantal klokken op de koepel van de kerk en tel hier 3 bij op -> de uitkomst is het 

7e cijfer van de code.
✴ Trek het jaartal ‘links van de klompjes’ af van het jaartal ‘rechts van de klompjes’ en deel 

dat door 5,5 -> de uitkomst is het 3e cijfer van de code.

Puzzelvragen locatie 01
Vul het antwoord in op het antwoordenblad.
✴ Vraag 01: Door wie is deze kerk ontworpen ?  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Deelroute B
Foto’s deelroute B
Onderstaande 4 foto’s staan in willekeurige volgorde in deelroute B. Zoek de foto’s aan de 
rechterzijde van de weg. Noteer per foto het juiste antwoord op het antwoordenblad.
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Foto 5.  
Welk verdwenen pad hoort bij deze man?

Foto 6. 
Langs welke weg vind je dit dak?

Foto 7. 
Welke burgermeester behoort bij deze foto?

Foto 8. 
Langs welke weg is deze kangoeroe te 
vinden? 



Beschrijving deelroute B
Deelroute B gaat verder vanaf het kerkplein.

๏ Ga vanaf de Somerenseweg linksaf en direct rechtsaf langs het pannenkoekenhuis 
naar de Van Dongenstraat.

๏ Bij de mooie oude ANWB wegwijzer ga je rechtdoor naar de Steemertseweg, deze weg 
gaat over in de Herselseweg.

๏ Ga na 1,8 km bij de ANWB-paal linksaf naar de Mierloseweg.

๏ Blijf de weg alsmaar vervolgen tot de rotonde in Mierlo, steek de rotonde recht over 
naar de Marktstraat.

๏ De Marktstraat gaat over in de Dorpsstraat, je passeert de molen van Mierlo.

๏ Ga direct na mannenmode-zaak Lenssen rechtsaf naar de Prelaat Brantenstraat.

๏ Neem na 100 mtr op de rotonde de 3e afslag naar de Geldropseweg. Ga direct na de 
afslag van de rotonde weer rechtsaf naar de eenrichtingsweg (pas op voor het fietspad).

๏ Ga na het Esso tankstation rechtsaf. Blijf de weg vervolgen tot het bruggetje over het 
kanaal.

๏ Bij het bruggetje over het kanaal eindigt deelroute B. 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Deelroute C
Foto’s deelroute C
Onderstaande 4 foto’s staan in willekeurige volgorde in deelroute C. Zoek de foto’s aan de 
rechterzijde van de weg. Noteer per foto het juiste antwoord op het antwoordenblad.
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Foto 9.  
In welke straat vind je deze zadels?

Foto 10. 
In welke straat staat deze molen?

Foto 11. 
In welke straat staat dit hekwerk?

Foto 12. 
Van wie is deze hoofdletter?



Beschrijving deelroute C
Deelroute C gaat verder vanaf de brug over het kanaal.

๏ Steek het kanaal over (Broekstraat).

๏ Ga na 1,2 km, bij restaurant Montimar, linksaf naar de Vaarleseweg.

๏ Je passeert het spoor en de weg gaat over in een fietsstraat. Blijf de weg vervolgen tot 
boven op het viaduct over de snelweg Eindhoven – Helmond.

๏ Vervolg de weg (Beekstraat) over 630 mtr, je passeert de manege en komt de 
bebouwde kom van Nuenen binnen.

๏ Ga voor het oranje schoolgebouw met gele palen rechtsaf de Beekstraat in.

๏ Ga na 340 mtr op een driehoekje met ANWB wegwijzer linksaf de Beekstraat in.

๏ Blijf de Beekstraat alsmaar volgen, op de rotonde ga je rechtdoor en negeer alle 
zijwegen tot de grote weg. Steek de Smits van Oyenlaan recht over.

๏ Vervolg de Beekstraat en ga na huisnummer 23 rechtsaf de Houtrijk in. Bij het kleine 
van Goghkerkje aan je linkerzijde bevindt zich puzzellocatie 02.

Codevragen locatie 02
Vul de antwoorden in op het antwoordenblad.
✴ Hoeveel letters heeft het woord na ‘dijbeen’ -> dit is het 5e cijfer van de code.
✴ Tel het aantal bomen rondom het kerkje (alleen de bomen binnen de omheining) en 

haal hier 6 vanaf -> de uitkomst is het 9e cijfer van de code.
✴ Welk cijfer staat er op de paal met de rode kop -> dit is het 6e cijfer van de code.

Puzzelvragen locatie 02
Vul de antwoorden in op het antwoordenblad.
✴ Vraag 02: Welke kamer dateert van 1928?
✴ Vraag 03: Hoeveel zondagen per jaar is het kerkje vrij toegankelijk?
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Vervolg beschrijving deelroute C
๏ Na het puzzelen gaat de route verder; aan het einde van Houtrijk ga je rechtdoor naar 

de Jan van Schijnveltlaan. Bij de vijver ga je linksaf naar de Jonkheer Hugo van 
Berckellaan.

๏ Aan het einde van de weg ga je na het tankstation rechtsaf en na 30 mtr weer linksaf 
naar de Dennenlaan.

๏ Ga na 120 mtr rechtsaf naar de Larikslaan.

๏ Ga na 50 mtr linksaf naar Lissevoort, je passeert de sportvelden van Nuenen.

๏ Aan het einde draait de weg naar links en gaat over in de Eikenlaan.

๏ Ga na 430 mtr rechtsaf naar Kuilen. Je verlaat op een gegeven moment de bebouwde 
kom van Nuenen.

๏ Aan het einde van de weg ga je linksaf naar de Helsestraat. Op een gegeven moment 
kom je weer in de bebouwde kom van Nuenen.

๏ Ga na 470 mtr rechtsaf naar de Boordseweg.

๏ Ga na 90 mtr rechtsaf naar Boord, je verlaat weer de bebouwde kom van Nuenen.

๏ Blijf de weg over 1,6 km volgen tot een van de oudste ANWB wegwijzers van Brabant.

๏ Ga op de kruising linksaf naar de Soeterbeek, je passeert op een gegeven moment de 
brug over de Dommel en komt de bebouwde kom van Eindhoven binnen.

๏ Aan het einde van de weg bij een t-splitsing en de hoogspanningskabels eindigt 
deelroute C (Willem Hikspoorsbrug). 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Deelroute D
Foto’s deelroute d
Onderstaande 4 foto’s staan in willekeurige volgorde in deelroute D. Zoek de foto’s aan de 
rechterzijde van de weg. Noteer per foto het juiste antwoord op het antwoordenblad.
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Foto 13.  
In welke straat bevindt zich dit stiltegebied?

Foto 14. 
Hoe heet dit varken?

Foto 15. 
In welke straat branden deze kaarsjes?

Foto 16. 
Welke winkel ligt dichtbij deze foto? 



Beschrijving deelroute D
Deelroute D gaat verder vanaf de Willem Hikspoorsbrug onder de hoogspanningskabels.

๏ Ga onder de hoogspanningskabels linksaf en na 50 mtr bij de verkeerslichten weer 
linksaf naar de Sterrenlaan.

๏ Ga na 1,3 km, voor de woonwijk rechtsaf naar de Bakertdreef/ Vorsterdijk.

๏ Ga na 70 mtr rechtsaf de Vorsterdijk op en vervolg deze over 960 mtr.

๏ Ga op de grotere voorrangsweg rechtsaf, je passeert de watermolen van Opwetten  (de 
molen is leuk om even bij te stoppen en iets lekkers te kopen) en blijf de weg vervolgen 
tot de verkeerslichten.

๏ Steek de kruising met de verkeerslichten recht over en vervolg de Wolvendijk. 

๏ Ga na 580 mtr linksaf naar de Loostraat.

๏ Blijf de Loostraat over 875 mtr vervolgen en steek het spoor over, je passeert een groot 
energiestation (Molendijk).

๏ Aan het einde van de weg ga je rechtsaf naar de Collseweg. Parkeer na 20 mtr links, op 
de parkeerplaats, even de auto om vervolgens de opdrachten van puzzellocatie 03 uit 
te voeren.

Codevragen locatie 03
Vul de antwoorden in op het antwoordenblad.
✴ In welk jaar werd de oliemolen gereconstrueerd? -> het laatste cijfer van het jaartal is 

het 10e cijfer van de code.
✴ Hoeveel letters heeft het 4e woord op paal 17? -> dit is het 8e cijfer van de code.
✴ Tel de helft van het aantal houten schoepen op het rad -> dit is het 1e en het 2e cijfer 

van de code.

Puzzelvragen locatie 03
Vul de antwoorden in op het antwoordenblad.
✴ Vraag 04: Aan welke water ligt de watermolen?
✴ Vraag 05: Hoeveel officiële geluksplekken heeft Eindhoven?
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Vervolg beschrijving deelroute D
๏ Ga na het puzzelen vanaf de parkeerplaats linksaf. Ga na 770 mtr linksaf naar de 

Urkhovenseweg.

๏ Je blijft de Urkhovenseweg over 1,5 km vervolgen tot op het bruggetje over het kanaal.

๏ Steek het kanaal over en vervolg de weg Hulst door de woonwijk.

๏ Ga na 430 mtr (voor de kruising kruis je een fietspad) rechtsaf en vervolg de weg Hulst.

๏ Vervolg de weg over 470 mtr tot de grote weg (Eindhovenseweg).

๏ Ga op de kruising rechtsaf naar de Eindhovenseweg.

๏ Ga onder het spoor door en bij de verkeerslichten rechtdoor.

๏ Ga bij de volgende kruising met verkeerslichten linksaf naar de Gijzenrooiseweg.

๏ Ga na 1.4 km bij de verkeerslichten rechtsaf naar de Laan van Tolkien.

๏ Ga na 60 mtr rechtsaf naar Yavanna.

๏ Blijf de weg vervolgen tot het einde van de bebouwde kom van Geldrop. Hier eindigt 
deelroute D. 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Deelroute E
Foto’s deelroute E
Onderstaande 3 foto’s staan in willekeurige volgorde in deelroute E. Zoek de foto’s aan de 
rechterzijde van de weg. Noteer per foto het juiste antwoord op het antwoordenblad.
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Foto 17.  
In welke straat is deze foto gemaakt?

Foto 18. 
In welke straat vind je dit nummer?

Foto 19. 
Waar hangen deze vogelhuisjes?



Beschrijving deelroute E
Deelroute E gaat verder vanaf het (einde) kombord van Geldrop.

Deze deelroute gaat enkele honderden meters over een zandpad. Het zandpad is goed 
maar let op dat je op voldoende verharde stukken rijdt. Mocht er water/ modder liggen 
maak dan een stukje gebruik van het fietspad. Let daarbij wel op fietsers.

๏ Volg de weg (Gijzenrooi) over 1,0 km.

๏ Ga bij het bord Kampeerboerderij/ Outdoor terrein linksaf.

๏ Volg de weg (Gijzenrooi) over 770 mtr en negeer onderweg de doodlopende weg.

๏ Je komt de bebouwde kom van Geldrop binnen, ga op de kruising rechtsaf naar 
Genoenhuis.

๏ Vervolg de weg, je verlaat de bebouwde kom van Geldrop weer, tot boven op het 
viaduct over de A67.

๏ Ga na het viaduct linksaf tot het zandpad.

๏ Ga op het zandpad linksaf en vervolg dit pad door de bossen.

๏ Volg het zandpad over 910 mtr. Ga bij het spoor linksaf, de weg wordt weer verhard.

๏ Ga onder het viaduct van de A67 door, de weg gaat over in een fietsstraat (Jan 
Raassensweg).

๏ Aan het einde van de fietsstraat ga je rechtsaf. Blijf de weg vervolgen tot de kruising 
met verkeerslichten.

๏ Ga bij de verkeerslichten rechtsaf naar het Emopad.

๏ Ga het spoor over en bij de verkeerslichten rechtdoor.

๏ Ga bij de rotonde rechtdoor, onder het viaduct door en na de 2e rotonde linksaf naar de 
Zegge.

๏ Ga na 1,65 km rechtsaf naar de Rul.

๏ Ga na 880 mtr op de rotonde rechtdoor naar de Muggenberg.

๏ Ga na 1,0 km rechtsaf naar het Ekelpad. Hier eindigt deelroute E en tevens ook de 
gehele autoroute.
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ANTWOORDENBLAD
Vul op dit blad je antwoorden in op de verschillende vragen. Je kunt 3 puzzels oplossen:

1. Antwoorden op de foto-opdrachten 
Vul het antwoord in op de streepjes (het juiste antwoord past precies op de streepjes). 
Let goed op, de fotonummers staan niet op volgorde. Alle omcirkelde letters vormen 
samen de oplossing.

2. Antwoorden van de Codevragen 
Vul de cijfers op de juiste plaats in zoals staat omschreven bij de vraag. Alle cijfers 
samen vormen een code.

3. Antwoorden op de Puzzelvragen 
Vul de antwoorden bij de juiste vraag in.

4. Bonusopdracht 
Uit de Codevragen komt een kaart coördinaat. Probeer de locatie van dit kaart 
coördinaat op te zoeken. Bij welk bekend gebouw kom je uit?

Insturen oplossing
Wil je kans maken op een leuke prijs? Mail, voor 15 maart, het juiste antwoord van puzzel 
1 (foto-opdrachten), puzzel 2 (codevragen) en puzzel 3 (puzzelvragen) naar 
secretariaat@nicasius.nl. Vergeet hierbij niet je naam en speltak te vermelden.

1. FOTO-OPDRACHT

Foto 10 _ _ _ _ _

Foto 16 _ _ _ _ _   _ _ _ _ _

Foto 19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 1 _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _

Foto 12 _ _ _   _ _ _ _

Foto 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Foto 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 14 _ _ _ _ _   _ _ _ _

Foto 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 18 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 2 _ _ _ _ _ _ _

Foto 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 7 _ _ _ _ _ _ _

Foto 6 _ _ _ _ _ _ _ _

Foto 17 _ _   _ _ _ _ _

Foto 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _   _

Foto 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. CODEVRAGEN

De juiste code is:  _ _ _ . _ _  -  _ _ _ . _ _

3. PUZZELVRAGEN
Vraag 01: _______________________________________________________________

Vraag 02: _______________________________________________________________

Vraag 03: _______________________________________________________________

Vraag 04: _______________________________________________________________

Vraag 05: _______________________________________________________________

BONUSOPDRACHT
Het gebouw wat we zoeken op het kaartcoördinaat is: ____________________________
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