
 
Chr. Oranje Vereniging Bunschoten - Spakenburg 

 

 

Speurtocht 1 

Naam   ………………………………. 

Telefoonnummer ………………………………. 

Stuur je antwoorden in naar secretariaat@covbunschoten.nl met een foto van jou tijdens de 

speurtocht waarbij je zoveel als mogelijk oranje kleren aan hebt. Appen mag ook naar 06-53623010. 

Bij het gelijk eindigen wint degene die het mooist verkleed is. Zie hiervoor een van de vragen maar 

stuur de selfie wel mee. Uiteraard krijgen de nummer 1, 2 en 3 een leuke prijs. Uiterste inleverdatum 

is 28 april 2021 

 

Antwoorden 

Vraag 1……………………………………………………………………………….. 

Vraag 2……………………………………………………………………………….. 

Vraag 3……………………………………………………………………………….. 

Vraag 4……………………………………………………………………………….. 

Vraag 5……………………………………………………………………………….. 

Vraag 6……………………………………………………………………………….. 

Vraag 7 ………………………………………………………………………………. 

Vraag 8……………………………………………………………………………….. 

Vraag 9……………………………………………………………………………….. 

Vraag 10……………………………………………………………………………… 

Vraag 11……………………………………………………………………………… 

Vraag 12……………………………………………………………………………… 

 

Route Zet je fiets hier in de 
fietsenstalling 

 
Route Loopt richting de molen 
in de richting van de sporthal. 

 
Vraag 1 Rechts naast de molen is een 

parkeerplaats aangebracht. 
Wat voor een soort 
auto’s/fietsen mogen hier 
staan? 

mailto:secretariaat@covbunschoten.nl
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Route Loopt richting de 
sporthal volgens het plaatje 
hiernaast 

 
Vraag 2 Vlak voor het bruggetje staat 

een paaltje. Wat hoef je hier 
niet op te ruimen? 

Route Loop richting de 
sporthal volgens het plaatje 
hiernaast 

 
Route Loop naar dit 
bruggetjes en loop er 
overheen 

 
Vraag 3 Hoeveel lantaarnpalen staan er 

tussen dit bruggetje en het 
bankje  

Route Loop door naar deze 
parkeerplaats 

 
Vraag 4 Wat werd er op deze 

parkeerplaats volgens het 
straatnaambordje vroeger hier 
verkocht? 

Route Sla links af en loop naar 
de kerk volgens het plaatje 
hiernaast. Steek niet over en 
blijf op de stoep! 

 
Vraag 5 Welke dieren zie je allemaal bij 

huisnummer 96A op de muur 
en het pad naar de voordeur. 
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Route Loop nog steeds recht 
door richting de kerk 

 
Vraag 6 Hoeveel paardenhoofden zie je 

op de muur van nummer 76 
Route Loop nog steeds recht 
door richting de kerk.  

 
Route Steek bij de kerk over. 
Kijk goed naar links en naar 
rechts. 

 
Vraag 7 Uit welk jaar is de oudste klok 
Route Loop rechtdoor richting 
de witte huizen. Blijf aan de 
kant van de kerk en op de 
stoep. 

 
Route Ga voor de huis rechts 
af en loop naar de kerk. 

 
Vraag 8 Op het hek zie je steeds deze 

gouden punten staan. Hoeveel 
van deze punten staan er op 
het hek om de kerk. Begin 
helemaal rechts. 
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Route Loop de Oosterstraat in 
tot het einde bij het 
speeltuintje. 

 
Vraag 9 Welke dieren mogen niet in de 

speeltuin komen? 
Route Loop richting het grote 
gele gebouw tot aan het 
rood/witte hek. 

 
Vraag 10  Tussen het speeltuintje en het 

rood/witte hek staan bomen 
aan de kant van de sloot. 
Hoeveel vogelhuisjes tel je in 
de bomen? 

Route Loop deze straat in en 
loop door tot het einde. Blijf 
op de stoep. 

 
Route Aan het einde van deze 
straat kom je op het Kolkplein. 

 

Vraag 11 
 
 
Foto Maak bij dit beeld een 
selfie van je waarbij je zo mooi 
mogelijk in het Oranje bent 
verkleed. De mooiste verklede 
persoon ontvangt een prijs. 

Wat draagt de vrouw in 
Klederdracht in haar linker 
hand? 

Route Loop over deze brug 
naar de molen. Pas op met 
oversteken en kijk goed naar 
links en naar rechts. 
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Vraag 12 Aan de kant van de sloot staat 

een boom met daarvoor een 
paaltje. Hoe heet deze boom 

 

Route Loop naar je fiets. Dit is het einde van de speurtocht. 


