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Sponsorenpuzzeltocht voor Tokio 
 

Korfbal- en tennisvereniging Kinea organiseert in het Pinksterweekend een 'sponsorenpuzzeltocht voor 
Tokio'. Van zaterdag 22 tot en met maandag 24 mei kunnen leden (en uiteraard andere 
belangstellenden) deelnemen aan deze fietsroute. De route gaat langs onze (deelnemende) 
sponsoren. Doe mee en maak kans op een Smartwatch (Polar).  
 
Wat is de bedoeling? 

 Zet de Strava app aan (uiteraard als lid van club Kinea) 

 Volg de route langs de deelnemende bedrijven (route staat op onze website en hieronder) 

 Bij het bedrijf hangt een poster met daarop een QR code 

 Je kunt met je smartphone de QR code scannen (dit kan vaak al met de camera of download een 
QR code app)  

 Vervolgens kom je op een site met meer informatie over het bedrijf en een vraag om te 
beantwoorden.  

 Schrijf het antwoord op papier of houd de antwoorden bij in je telefoon met je notities. Daarna 
kan je de route vervolgen.   

 Je kan de antwoorden inleveren bij café de Knyp in de brievenbus of achter de bar of mail de 
antwoorden naar sponsorenkinea@gmail.com. Vergeet je naam en contactgegevens niet te 
vermelden 

 In de week na Pinksteren maken we de winnaar van de Smartwatch bekend. De winnaar heeft de 
meeste antwoorden goed (eventueel gaan we loten). Voorwaarde: de Strava app stond aan.  

 
De route eindigt bij café De Knyp. Tijdens openingstijden van de kroeg (kijk daarvoor op de 
Facebookpagina van de kroeg) kan je hier, op vertoon van de Stravaroute, een stukje oranjekoek krijgen 
(mogelijk gemaakt door onze bakker Roel Boonstra. Maar let op: op is op!  
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Wat heb je nodig? 
- een fiets 
- 4g of 3g op je telefoon  
- pen en papier of notities op je telefoon 
- Stravaapp 
- Qr code app (sommige telefoons kunnen ook scannen met de camera).  
- routekaart (te vinden op de website van Kinea).  
 
Van hier tot Tokio 
We doen deze actie in het kader van de actie “Van hier naar Tokio”. We hebben inmiddels zoveel 
kilometers gemaakt dat we alweer thuis zijn. Maar…we zijn nog lang niet allemaal fit en we doen ook nog 
mee voor de ranglijst van ’n Gouden Plak. Zet dus wel je Strava aan! 
 
  

Routebeschrijving Sponsorenpuzzeltocht voor Tokio 
 

 
 

Routebeschrijving:  
 
- Start bij Meyerweg 153, u komt hier gelijk de eerste QR-code tegen bij Leffert de Bos Bouwkundig  
   teken- en adviesbureau.  
- Sla linksaf de Tramweg op, weg vervolgen naar Lang ’ein. 
- Sla rechtsaf naar Het Hou. 
- Sla linksaf naar de Tsjerkeleane, op nummer 11 is de volgende stop,  
  u staat nu bij Schildersbedrijf de Jager. 
 
- Fiets naar het noordoosten op de Tsjerkeleane richting de Klamp. 
- Sla rechtsaf naar de Hegedyk. 
- Sla bij de rotonde bij “t hoekje” linksaf naar de Badweg. 
 



KINEA                                                                                “De Kineaan”                                           pagina - 3 - van 4                                                                              

 

- Ga rechtsaf als je voorbij de Jumbo bent. Als je door naar achteren fietst is daar de derde stop.  
   U bent nu bij Unifit. 
 
- Fiets terug naar de rotonde van “t Hoekje”. 
- Fiets de hoofdstraat in. Voor de brug aan de rechterkant vind je stop vier. Dit is Juwelier Woudstra. 
 
- Fiets voor de brug rechtsaf, fiets deze weg helemaal door tot je bij de Nijewei uitkomt. 
- Steek over en fiets de Dwearsfeart in. 
- Bij de T-splitsing ga je linksaf naar de Leijen. 
- Ga linksaf bij de bonteboksleane. 
- Sla bij het kruispunt rechtsaf richting de Eerste Compagnonswegs. 
- Steek bij de tweede brugovergang over, aan de linkerkant vind je de vijfde stop Tjeerd de Boer,  
   Keukenrenovaties.  Kijk goed uit bij het oversteken.   
 
- Fiets door tot je bij de leukste korfbalclub aan komt, hier ga je links de Jan Jonkmanweg in.  
- Bij de T-splitsing ga je rechtsaf richting de Weversbuurt.  
   Fiets deze door tot je bij Tjaarda Oranjewoud uitkomt.  
- Vanaf hier ga je verder op de Koningin Julianaweg.  
- Ga linksaf naar de Koningin Wilhelminaweg en ga onder de tunnel door.  
- Ga rechtsaf naar het Fluwelenlaantje.  
- Ga aan het eind van de weg rechtsaf op de Tolhuisweg. Ga gelijk weer linksaf de Amelandlaan in. 
- Aan de rechterkant bevindt zich stop nummer zes, Siebe de Vries Assurantiekantoor.  
 
- Vervolg de route op de Amelandlaan tot voorbij de Lidl, ga hier linksaf richting Akkersplein. 
- Volg de route langs het water en het spoor.  
- Steek de weg over bij Baronesse de Vos van Steenwijksingel, fiets door tot je bij de Moskee bent. 
- Ga hier rechtsaf, aan de rechterkant vind je stop nummer zeven, Rijschool Dick Hielkema. 
 
- Ga linksaf op de Sieger van der Laanstraat. 
- Ga rechtsaf op de Koornbeursweg. 
- Ga linksaf richting Burgemeester Kuperusplein. 
- Aan de linkerkant zit de achtste stop, Slagerij Zijlstra. 
 
- Fiets door tot aan de brug, ga hier linksaf naar het Van Harenspad. 
- Vervolg de weg op het Breedpad. 
- Ga linksaf op de Gedempte Molenwijk. 
- Aan de linkerkant vind je de negende stop, Battlehouse. 
 
- Ga rechtdoor achter de Jumbo langs richting de van Dekemalaan, ga hier rechtsaf.  
- Fiets over de brug, en ga bij de volgende brug rechtsaf richting de K.R. Poststraat.  
- Aan de linkerkant zie je de tiende stop, Notariskantoor Savenije. 
 
- Ga verder op de K.R. Poststraat richting de MacDonalds. 
- Aan de linkerkant zie je de elfde stop, Bentacera.  
 
- Steek de weg over en fiets tussen de gebouwen door, het park in, richting de Heideburen.  
- Vervolg deze weg naar ’t Mar. Hier vind je de twaalfde stop aan de rechter kant, Werktijd. 
- Fiets een stukje verder, steek de weg over en hier is al de dertiende stop, T. v/d Meer  
  handelsonderneming.  
 
- Blijf aan deze kant van de weg, je vindt aan deze weg nog 4 andere stops, Klussenbedrijf de Jong,  
  Kapsalon Siebenga, Bakkerij Boonstra en de eindstop is Café de Knyp. 
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Sponsoren puzzelfietstocht 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  
 

 
 

 

 

 

Verschijningsdata De Kineaan in 2021  
 

 Wekelijks 

 Eerste editie 2021    >> 5 januari 2021 

 Laatste editie voor zomervakantie 2021 >> 15 juni 2021 

 Eerste editie (nr. ??) na de zomervakantie >> ?? 

 Laatste editie 2021    >> ?? 
  


