
Routebeschrijving Paasspeurtocht  

Leuk dat je meedoet met de Paasspeurtocht! 

 
Hoe werkt de speurtocht? 
Je loopt de route volgens deze routebeschrijving. Onderweg zoek je 
naar posters ter grootte van een A4 waarop de plaatjes en 
opdrachten te vinden zijn. In totaal zijn er 10 posters met een plaatje 
/ woord van je bingokaart erop te vinden. Daarnaast een poster bij 
het startpunt en bij het eindpunt. De posters hangen in tuinen of aan 
een boom of lantaarnpaal bijvoorbeeld.  
Als je alle 10 de plaatjes of woorden op je bingokaart hebt gevonden 
en aangekruist, heb je alle opdrachten gevonden. Je kunt je 
bingokaart of een foto ervan inleveren. Zie onderaan deze 
beschrijving. 
 
De opdrachten op de posters: 
Opdrachten in blauwe letters: vanaf 8 jaar 
Opdrachten in rode letters: tot 8 jaar 
Opdrachten in groene letters: alle leeftijden 
 
Daar gaan we dan! Succes! 

- Zorg voor veiligheid: Blijf op de stoep en kijk goed uit met oversteken! 
 

In de laatste week van Zijn leven heeft Jezus veel meegemaakt. Jij / jullie gaan één en ander 
ontdekken wat allemaal. Je komt op de posters heel in het kort wat verhalen tegen met een 
opdrachtje erbij. 
 

Startpunt: De gekleurde hekken voor de basisschool De Hien bij de ingang aan de Wilhelminalaan zijn 
het startpunt van de speurtocht.  

- Als je met je rug naar de school staat, loop je linksaf.  
- Steek de Anna van Burenlaan over en loop verder op de Wilhelminalaan richting het eind. Ga 

aan het eind linksaf de bocht om naar de Willem de Zwijgerlaan.  
- Ter hoogte van nummer 28 oversteken naar de Gieser Wildeman.  
- Ga na het grasveldje met het huisje rechts de IJsbout in. Blijf op de rechter stoep.  
- Ga aan het eind van de straat rechts de Brederode op. Blijf rechts lopen.  
- Ga met de bocht mee naar rechts verder de Brederode volgen.  
- Aan het eind bij de paaltjes oversteken richting Wilhelminalaan. Blijf op de linker stoep 

lopen.  
- Loop links de Goudreinet in. Met de bocht mee naar rechts.  
- Volg de Goudreinet  tot het eind en ga met de bocht mee naar rechts.  
- Ga rechtsaf de Wilhelminalaan op. Steek ter hoogte van nummer 34 over naar de 

Wilhelminahof.  
- In de Wilhelminahof de stoep aanhouden en dan rechtsaf richting het bankje lopen.  
- Aan het eind links richting basisschool De Hien. Zoek hier aan het hek het eindpunt.   

 
Je kunt je bingokaart inleveren bij Monique van de Wardt (Rozenstraat 4) of bij Annemarie Bil 
(Acaciastraat 1) of via de email keitjes.dodewaard@gmail.com of Whatsapp 06 25554709 / 06 
42455636. En je kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor meer info. 

Wat moet je meenemen?  
➢ Potlood of pen  
➢ Deze routebeschrijving 
➢ Uitgeprinte bingokaart 

(bingokaart met plaatjes 
of met woorden, 
afhankelijk van of je 
kunt lezen of welke je 
leuk vindt, kun je kiezen) 

➢ Eventueel mobiele 
telefoon met QR-
codescanner 
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