AUTOPUZZELTOCHT
Texel

Oudheidkamer Den Burg - Fort De Schans - Museum Kaap Skil - Texelse Bierbrouwerij Texel Zoo - Vuurtoren Eierland - De Slufter - Ecomare en nog veel meer!
Afstand: 65 km

Gratis aangeboden door:
PuzzeltochtOnline is een dienst van Belduna

Autopuzzeltocht op Texel

Welkom op het eiland met de duizenden schapen!
•

In deze autopuzzeltocht van ongeveer 65 km worden 30 multiple choice vragen gesteld over allerlei interessante bezienswaardigheden en attracties die je op je route over het eiland Texel zult tegenkomen. De
antwoorden op deze vragen zijn soms eenvoudig te vinden op informatieborden die vlak bij - of tegen de
gevel van - de desbetreffende bezienswaardigheid zijn aangebracht. Er zijn echter ook een aantal vragen
die je niet zo maar 1-2-3 kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je de bezienswaardigheid of
attractie daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt bij de VVV c.q. de plaatselijke bevolking. Uiteraard staat
het je vrij om het internet te raadplegen. Kortom: Aan jou de keuze hoe je de puzzeltocht maakt!

•

Het is niet noodzakelijk om de autopuzzeltocht vanaf vraag
1 te doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke vraag je wilt beginnen;

•

In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 16 t/m 30
de volgende notatie tegen: A<getal> -> P<getal>. Voorbeeld:
A3 -> P7. Dit betekent dat de letter achter het antwoord op
vraag 3 de 7e letter vormt van de oplossing van deze autopuzzeltocht (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de "P"
voor "Positie");

Schapen op de dijk bij De Cocksdorp

•

De tocht kan het beste in de periode april t/m half oktober worden gemaakt. De kans dat alle toeristische
voorzieningen open zijn, is dan het grootst.

•

Bij het beantwoorden van de vragen dien je altijd eerst je auto te parkeren en vervolgens naar de bezienswaardigheid of attractie toe te wandelen. Bijkomend voordeel is dat je op deze wijze een stad, dorp
of landschap veel beter leert kennen.

•

Tijdens het rijden van deze puzzeltocht kun je te maken krijgen met tijdelijke wegafsluitingen. Om weer
snel op de beschreven route terug te komen, raden we je aan om gebruik te maken van je navigatiesysteem.

•

Alle antwoorden van deze autopuzzeltocht kun je terugvinden op:

https://www.puzzeltochtonline.nl/autopuzzeltochten/nederland/noord-holland/texel/antwoorden

•

Heb je vragen over deze autopuzzeltocht?
Laat het ons weten via: info@puzzeltochtonline.nl.

•

We wensen je veel plezier toe bij het maken van deze autopuzzeltocht!
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We beginnen onze toeristische puzzeltocht in het centrum van Den Burg
bij de Nederlands Hervormde kerk aan de Binnenburg 2.
1.

Welke bewering is onjuist?
a. De bouw van de huidige kerk begon in 1400 en
werd voltooid in 1452
b. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van het oorspronkelijke veldkeien fundament van een romaans houten kerkje
c. In 1537 werd de torenspits tijdens noodweer
getroffen
d. Van het interieur van vroeger is door de rigoreuze vernielingen van de Geuzen niets overgebleven en tijdens de Russenopstand in april 1945
werd de kerk zwaar beschadigd

B
R
T
O

Vlakbij de kerk, op de Vismarkt, vinden we een bijzonder kunstwerk van Daan
van Loenhout dat in september 2017 werd onthuld (zie foto rechts).
2.

Hoe heet dit kunstwerk?
a. De Texelse troon
b. De Eierlandse stoel
c. De Leeuwenbank
d. De Burgsche zetel

G
P
A
E

Aan de Kogerstraat 1 zien we de fraaie voorgevel van de Oudheidkamer.
Dit gebouw uit 1599 was oorspronkelijk een gasthuis dat onderdak bood aan
arme, tijdelijk onbehuisde inwoners van Texel en aan vreemdelingen, zoals zeelui en marskramers.
3.

Hoeveel nachten kon men gratis in dit gasthuis verblijven?
a. Eén nacht
b. Twee nachten
c. Drie nachten
d. Zeven nachten

I
H
T
L

Recht tegenover het huisadres Kogerstraat 57 ligt de ingang naar het Oorlogskerkhof van het Gemenebest
(War Cemetery of the Commonwealth). Op dit kerkhof bevinden zich 167 graven die voornamelijk toebehoren aan vliegers die tijdens strategische bombardementen in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
Op een metalen bord wordt in het kort de Tweede Wereldoorlog op Texel beschreven.
4.

Hoeveel bunkers werden er op Texel gebouwd?
a. 200 - 300 bunkers
D
b. 300 - 400 bunkers
K
c. 400 - 500 bunkers
E
d. Meer dan 500 bunkers
C

De fraai aangelegde "War Cemetery of the Commonwealth" in Den Burg >
Autopuzzeltocht Texel
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We verlaten Den Burg en rijden over de Pontweg (N501) richting de veerboot
naar Den Helder. Bij kruispunt 5 slaan we linksaf de Zuid-Haffel in. Na circa 630
meter zien we aan onze linkerhand de ingang van de Georgische Erebegraafplaats "Loladse".
5.

6.

Welke bewering is onjuist?
a. De hier begraven Georgiërs behoorden tot de duizenden, die door de Duitsers tijdens de "Blitzkrieg"
in 1941 en 1942 krijgsgevangen waren gemaakt
b. Het 822e Georgische Bataljon bestond uit bijna 800
Georgiërs en ongeveer 400 Duitsers
c. De Georgiërs o.l.v. Schwalwa Loladse kwamen in
de nacht van 5 op 6 april 1945 in opstand tegen de
Duitsers
d. Na de bevrijding van Texel, op 5 mei 1945, keerden
236 man naar hun vaderland terug

F
U
W
P

Algemene vraag: Hoeveel schapen leven er ongeveer
op het eiland Texel?
a. Tussen de 5.000 en 10.000
S
b. Tussen de 10.000 en 20.000
O
c. Tussen de 20.000 en 30.000
L
d. Tussen de 30.000 en 40.000
N

Ongeveer 30 meter voorbij de ingang van de Georgische
Erebegraafplaats zien we links een smal paadje (Let op: We
rijden hier niet in!) met een informatiebord over de Hoge
Berg.
7.

Hoe hoog is deze markante heuvel?
a. 12 meter boven N.A.P.
V
b. 15 meter boven N.A.P.
P
c. 18 meter boven N.A.P.
O
d. 20 meter boven N.A.P.
I

Aan het einde van de Zuid Haffel slaan we rechtsaf.
Dit is de Schansweg. Na één kilometer zien we aan
onze rechterhand het toegangshek naar Fort De
Schans.
Dit stervormige fort stamt uit de periode rond 1574 en is daarmee één van de oudste forten van Nederland. In opdracht van prins Willem van Oranje (1533-1584) werd het aangelegd op een strategische plaats
aan de noordzijde van het Marsdiep. Hiermee wilde hij zowel Texel beschermen tegen aanvallen van de
Spanjaarden als schepen controleren die de Waddenzee wilden invaren. In de 17e eeuw werd het fort gebruikt als rechtbank voor het bestraffen van zeemuiters en als gevangenis.
Autopuzzeltocht Texel
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8.

Wie liet ten oosten en ten westen van Fort De Schans
de versterkingen Lunette en Redoute aanleggen?
a. Stadhouder Willem V
S
b. Keizer Napoleon I
G
c. Koning Lodewijk Napoleon
B
d. Koning Willem I
Z

We rijden verder over de Schansweg. Zodra we de dijk van de Waddenzee bereiken slaan we linksaf de Redoute op. Na 600 meter bereiken we het havenplaatsje
Oudeschild, thuishaven van de Texelse vissersvloot.
Texel telt 9 plaatsen waar vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Eén Engelse bommenwerper van het type Lancaster kwam in de avond
van 23 november 1943 neer bij het witte Zeemanskerkje aan de Trompstraat 50.
Hierbij kwamen alle 7 bemanningsleden om.
9.

Op welke wijze worden deze gedenkplaatsen op Texel gemarkeerd?
a. Door een zwerfkeimonument
H
b. Door een eikenhouten kruis
T
c. Door een vliegtuigpropellor
J
d. Door een bronzen maquette van het vliegtuig en de
G
vlag van het land waar het geregistreerd was

Vlakbij de haven staat Molen "De Traanroeier".
10.

In welke plaats werd deze molen in 1727 gebouwd?
a. In Schoonhoven
b. In Diever
c. In Zaandam
d. In Wijk bij Duurstede

M
H
A
V

Molen "De Traanroeier" maakt deel uit van het buitenmuseum
van Museum Kaap Skil aan de Heemskerckstraat 9.
11.

Waarom waren de wezenputten (=waterputten) op
Texel zo belangrijk voor de VOC?
a. Het Texelse water bevatte ijzer en
R
bleef hierdoor veel langer drinkbaar
b. De VOC verkocht het water en verA
diende daarmee veel geld
c. Water uit andere putten was veel te
Z
duur voor de VOC
d. Het Texelse water was veel lekkerO
der dan water uit Amsterdam

We verlaten Oudeschild en rijden richting Den Burg via de Heemskerckstraat en Schilderweg. Na circa één
kilometer zien we aan onze linkerhand de Texelse Bierbrouwerij.
Hier kun je, naast het volgen van een interessante rondleiding, ook een aantal bijzondere bieren proeven.
Autopuzzeltocht Texel
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12.

Wat is bostel?
a. De suikerrijke, waterige oplossing
die een tussenproduct vormt in
de bereiding van o.a. bier
b. Een mengsel van geschrote mout
en water
c. Het restproduct van de mout dat
overblijft na het brouwen
d. Eiwitten die bij bier de omzetting
maken van zetmeel naar suikers

E
L
N
A

Vanaf de parkeerplaats naast de Texelse Bierbrouwerij steken we de Schilderweg recht
over. We rijden nu op de Middellandseweg. We passeren "De Zelfpluktuin" en komen
na iets meer dan 1 kilometer terecht op de kruising met de Laagwaalderweg. Hier slaan
we linksaf. Na 3,2 kilometer nemen we bij de rotonde de derde uitrit en komen via het
Hogereind terecht in het dorpje De Waal. Op het adres Hogereind 6 vinden we Texels
Cultuurhistorisch Museum.
13.

Welke naam draagt dit museum sinds 2018?
a. Waelstee
b. Bomendiek
c. Wielewaal
d. Tienhoven

U
T
C
P

Tusssen het museum en de vlakbij gelegen Waalderkerk vinden
we het standbeeld van de Sommeltjes.
14.

Welke bewering is onjuist?
a. Sommeltjes waren aardmannetjes
b. Sommeltjes konden zich onzichtbaar maken
c. Sommeltjes deden niemand kwaad
d. Sommeltjes dansten bij volle maan

O
A
M
S

De Waalderkerk werd in april 1945, tijdens de opstand van de Georgiërs, compleet
verwoest door Duits artilleriegeschut. In 1952 bouwde men een nieuwe kerk.
15.

Welk object van de oude kerk is nog te zien in het zaaltje
naast de kerk?
a. De klokwijzers van de kerktoren
I
b. De sleutel van de kerk
A
c. De Statenbijbel
R
d. Het zilveren doopvont
W

Direct nadat we de Waalderkerk gepasseerd zijn, rijden we
rechtsaf de Polderweg in. Deze weg volgen we 1,2 kilometer tot
aan het einde. Bij de kruising slaan we linksaf. Dit is de Zaandammerdijk. Na 3 kilometer zien we aan onze rechterhand - op
Schorrenweg 20 - Texel Zoo: het dierenpark van Texel.
Autopuzzeltocht Texel
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16.

Wat is een wateragame?
a. Een papegaai
b. Een hagedis
c. Een schildpad
d. Een vlinder

A6 -> P15
A6 -> P13
A6 -> P11
A6 -> P10

Onze volgende bestemming is De Cocksdorp. Hiervoor rijden we verder over de
Schorrenweg. Aan het einde van deze weg gaan we linksaf. Dit is de Stuifweg. Deze
gaat na iets meer dan 1 kilometer over in de Oorsprongweg. Zodra we het einde van
deze weg hebben bereikt, slaan we eerst rechtsaf de Postweg in en na 2 kilometer
opnieuw rechtsaf naar De Cocksdorp. We bevinden ons nu op de Molenlaan. Op
huisnummer 2 zien we de Francisca Romanakerk.
17.

Welke bewering is juist?
a. Op 7 augustus 1877 werd de Francisca Romanakerk
in gebruik genomen
b. Voor ingebruikname van de Francisca Romanakerk
kerkte men in de pastorie
c. Francisca Romana is patroonheilige van Texel
d. In 1951 werd Francisca Romana uitgeroepen tot beschermheilige van de Texelse schapenfokkers

A10 -> P2
A10 -> P7
A10 -> P3
A10 -> P8

Direct na de Francisca Romanakerk gaat de Molenlaan over in de Kikkertstraat. Op huisnummer 42 vinden we het "Vogelinformatiecentrum Texel".
Links van de ingang zien we in de grond een informatiebord over Jacob Buijs
(1832-1912).
18.

Wat was bijzonder aan deze geboren en getogen Texelaar?
a. Hij was de eerste bloembollenteler op Texel
A3 -> P13
b. Hij was de eerste vogelbeschermer van Nederland A3 -> P5
c. Hij was de eerste opvanger van zieke zeehonden A3 -> P3
in Nederland
d. Hij was de eerste postschipper van Texel
A3 -> P8

Op Kikkertstraat 85 zien we het Waddenkerkje uit 1839-1841. Op het informatiebord wordt kort de geschiedenis van de Eierlandpolder beschreven.
19.

Welke bewering is onjuist?
a. De Eierlandpolder is in 1835 ontstaan na bedijking A14 -> P6
van het Buitenveld
b. Het Buitenveld was een zandbank oostelijk gele- A14 -> P10
gen van de Zanddijk
c. De stuifdijk werd ca. 1630 met gebruik van ge- A14 -> P15
vlochten matten en rijshout aangelegd tussen de
duinen van de Koog en het voormalige eilandje
Eyerland
d. De zanddijk en de polder boven de Ruigendijk be- A14 -> P2
palen de vorm van Texel

Autopuzzeltocht Texel
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Aan het einde van de Kikkerstraat bereiken we de Waddenzeedijk. Hier
slaan we linksaf en komen terecht op de Stengweg. Na 3 kilometer zien we
recht voor ons de 47 meter hoge rode vuurtoren op het meest noordelijke
puntje van Texel.
20.

Op welke datum ontstak de Texelse notaris Johannes Ludovices Kikkert - initiatiefnemer van een vuurtoren op de meest noordelijke punt
van Texel - voor het eerst haar licht?
a. 1 september 1864
A8 -> P10
b. 1 oktober 1864
A8 -> P9
c. 1 november 1864
A8 -> P15
d. 1 december 1864
A8 -> P1

We gaan op weg naar het bekendste natuurgebied van Texel: de Slufter. Hiervoor rijden we ongeveer één kilometer terug over
de Stengweg. Bij de kruising met de Vuurtorenweg slaan we rechtsaf. Zodra we De
Cocksdorp voorbij zijn, gaat deze weg over
in de Postweg. Na 3,7 kilometer bereiken we
kruispunt 30. Hier gaan we rechtsaf. Dit is de
Slufterweg. Circa 1.300 meter verder bereiken we de parkeerplaats bij de Slufter.
21.

Welke bewering is onjuist?
a. De Slufter is feitelijk het overblijfsel van een mis- A12 -> P11
lukte inpoldering
b. Voor broedende en fouragerende vogels als ture- A12 -> P8
luur, scholekster, eldereend en dwergstern is de
Slufter bijzonder aantrekkelijk
c. In de herfst en winter strijken in de Slufter trekvo- A12 -> P5
gels neer als wintertaling en rosse grutto
d. Planten die tegen zeewater kunnen, voelen zich in A12 -> P14
de Slufter thuis, zoals de waterhyacint

We rijden terug naar kruispunt 30 en gaan rechtsaf de Postweg op. Bijna 800 meter verderop zien
we aan onze linkerhand Luchtvaart & Oorlog Museum Texel.
In de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog
(1944-1945) werden circa 800 Texelse jonge mannen gedwongen te werken voor de Duitsers.
22.

In welke Nederlandse plaats werden zij te
werk gesteld?
a. Arnhem
A1 -> P13
b. Zwolle
A1 -> P10
c. Groningen
A1 -> P7
d. Assen
A1 -> P3

Autopuzzeltocht Texel
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Onze volgende bestemming is het Centrum voor Wadden en Noordzee "Ecomare" bij De Koog. Om hier te komen, vervolgen we onze weg over de Postweg richting
Den Burg. Bij de eerste rotonde nemen we de eerste uitrit richting De Koog. Via de Ruigendijk komen we terecht
in de bebouwde kom van deze kustplaats.
Net voor het centrum slaan we linksaf en rijden over de
Nikadel om het centrum heen. Zodra we de kruising met
de Dorpsstraat bereiken, slaan we linksaf en volgen deze
weg voor 200 meter. Daarna gaan we rechtsaf de Epelaan
in. Aan het einde van deze weg slaan we linksaf. We rijden nu op de Ruijslaan. Na 2 kilometer zien we rechts de
toegangsweg naar de parkeerplaats van Ecomare (Ruijslaan 92).
23.

De Walviszaal van Ecomare is betaald door de verkoop van een bijzonder goedje, dat in de darmen
van een aangespoelde potvis zat. Het heeft meer dan een half miljoen euro opgeleverd! Hoe heet
dat spul?
a. Gele amber
A7 -> P9
b. Levertraan
A7 -> P2
c. Ambergrijs
A7 -> P1
d. Walschot
A7 -> P14

Vanaf de parkeerplaats van Ecomare slaan we rechtsaf en
na 200 meter opnieuw rechtsaf. We rijden nu op de Ruijslaan.
Na 120 meter bereiken we de kruising met de Randweg en
Californiëweg. Hier gaan we rechtsaf en volgen de Randweg voor 3,3 kilometer. We rijden nu dwars door het fraaie
Nationaal Park "Duinen van Texel". Zodra we de kruising
met de Westerslag zijn overgestoken, komen we terecht op
de Nattevlakweg. Aan het einde van deze weg, na bijna 1,8
kilometer, slaan we linksaf en rijden nu op de Jan Ayeslag.
Na iets meer dan 500 meter, houden we rechts aan. We
bevinden ons nu op de Rommelpot. Een kleine 2 kilometer
verderop, net voor het plaatsnaambordje van Den Hoorn,
gaan we linksaf richting Den Helder. Dit is het Lagewegje.
Aan het einde van deze weg slaan we rechtsaf en komen al
snel in de bebouwde kom van Den Hoorn. Aan onze rechterhand zien we de karakteristieke kerk op Kerkstraat 5.
24.

Hoe heet het fraaie kerkorgel met één klavier en acht
registers uit 1857?
a. Het Radersmaorgel
A11 -> P8
b. Het Bätzorgel
A11 -> P15
c. Het Scheuerorgel
A11 -> P12
d. Het Meijerorgel
A11 -> P9
< Grazende schapen in een weiland naast het pittorekse kerkje van Den Hoorn

Autopuzzeltocht Texel
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We rijden verder over de Kerkstraat en gaan bij het ANWBbordje met bestemming Loodsmansduin rechtsaf de Herenstraat in. Op huisnummer 49 vinden we het Walvisvaarderhuisje.
In dit huisje woonden o.a. de commandeurs Claas Daalder
(vanaf 1729) en schoonzoon Simon Walig (vanaf 1753)
25.

26.

Hoeveel walvissen vingen zij in totaal?
a. 60
b. 85
c. 110
d. 135

A15 -> P8
A15 -> P1
A15 -> P6
A15 -> P4

Waarvan is de naam "Knoppenbuurt" afkomstig?
a. Van de koperen touwknoppen op het dek van walvisvaarderschepen
b. Van de koperen knoppen aan de voordeur
c. Van de dubbele rij koperen knopen aan de broeken van hier wonende schippers
d. Van de koperen knopen aan de mouwen van hier wonende nettenboetsters

We vervolgen onze weg door de Herenstraat en slaan bij de
tweede straat linksaf. Dit is de Naalrand. Na ongeveer 200
meter vervolgen we onze route in de richting die het bordje
"Doorgaand verkeer" aangeeft. Aan het einde van de weg
gaan we eerst linksaf de Stolpweg en na 120 meter rechtsaf
de Diek in.
Zodra we Den Hoorn hebben verlaten gaan we rechtsaf de
Hoornderweg op richting Den Burg. Op huisnummer 46 - aan
onze linkerhand - ligt de Novalishoeve.
27.

28.

De huisjes op Herenstraat 49, 51 en 53
(zie afbeelding boven) maken deel uit
van de voormalige Knoppenbuurt van
Den Hoorn.
A4 -> P12
A4 -> P5
A4 -> P13
A4 -> P4

De Novalishoeve is een biologisch boerenbedrijf waar melkkoeien, schapen,
varkens en kippen worden gehouden en
tuinbouw wordt bedreven.
Op haar parkeerplaats vinden we twee
interessante informatieborden: De ene
beschrijft de bewoningsgeschiedenis
van Den Hoorn, de ander informeert
ons over de eerste dijken op Texel.

Welke bewering is juist?
a. Den Hoorn was tot de 19e eeuw één van
de belangrijkste dorpen van Texel
b. De gloriejaren hadden alles te maken
met de schapenteelt
c. De zandgronden rond Den Hoorn bleken
uitstekend geschikt voor het telen van
bloembollen
d. Tot op de dag van vandaag vind je in Den
Hoorn alleen nog schapenbedrijven

A9 -> P5
A9 -> P1
A9 -> P6
A9 -> P11

Wanneer begint de geschiedenis van Texel als eiland?
a. Na de Sint-Julianavloed van 1164
A5 -> P7
b. Na de Allerheiligenvloed van 1170
A5 -> P11
c. Na de Sint-Nicolaasvloed van 1196
A5 -> P14
d. Na de Sint-Marcellusvloed van 1219
A5 -> P10

Topografisch kaartje van het eiland Texel uit 1573 >
Autopuzzeltocht Texel
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Even verderop, aan de rechterzijde van de Hoornderweg, vinden we op huisnummer 29 Kaasboerderij en
Schapenmuseum "Wezenspyk".
In de kaasboerderij worden op een informatiebord de 7 stappen
van kaas maken uitgelegd. Stap 7 is het pekelbad.
29.

Hoeveel maal zouter is het pekelbad ten opzichte van de
Waddenzee?
a. 1,5 keer
A2 -> P13
b. 2,4 keer
A2 -> P8
c. 4,0 keer
A2 -> P9
d. 5,2 keer
A2 -> P3
Op Hoornderweg 16 - aan onze linkerzijde - komen we in het weiland een paddenstoelenkwekerij in een schapenboet tegen.
30.

Welke paddenstoelensoort wordt hier gekweekt?
a. De shii-take
A13 -> P7
b. De zwavelzwam
A13 -> P12
c. De champignon
A13 -> P9
d. De cantharel
A13 -> P4

Dit was de laatste vraag van onze toeristische autopuzzeltocht over het eiland Texel. Je hebt nu in totaal 15
letters én 15 letterposities verzameld. Deze vormen gezamenlijk de naam van een activiteit die je beoefent
binnen een zeer populaire sport op Texel.
Weet jij om welke activiteit het gaat? Vul dit tot slot hieronder als oplossing in.
Succes!
OPLOSSING:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

We vervolgen onze puzzeltocht over de Hoornderweg en bereiken na één kilometer weer Den Burg, het
begin- en eindpunt van onze autopuzzeltocht. We hopen dat we je met deze puzzeltocht een leuke tijd op
het unieke eiland Texel hebben bezorgd!
WILT U DE NAAMSBEKENDHEID VAN UW BEDRIJF SNEL VERGROTEN?
WAT DACHT U VAN EEN ADVERTENTIE IN DEZE PUZZELTOCHT!
Kijk voor alle adverteermogelijkheden op:
https://www.puzzeltochtonline.nl/bedrijfspromotie

Disclaimer:

Belduna stelt zich aansprakelijk noch voor enige schade onverhoopt ontstaan door onjuiste informatie in
deze autopuzzeltocht, noch voor schade aan jouw persoon, je medegenoten, je eigendommen of aan derden tijdens het maken van deze autopuzzeltocht.
Autopuzzeltocht Texel
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