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Speurtocht 

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 (zie verderop in de 

speurtochtbeschrijving). 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 2022 

 

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 Ga naar het 
vertrekpunt. Dat is aan de 
Kerkstraat bij “de Oude 
School” 

 
Route Loop in de richting van 
de Stenen Brug maar blijf aan 
de linker kant 

 
Vraag 1 Links van je passeer je huisnummer 7. 

Hier staat aangegeven tot hoe hoog het 
water kwam bij een dijkdoorbraak. 
Wanneer was dat? 

mailto:secretariaat@covbunschoten.nl
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Vraag 2 Als je doorloopt naar de Stenen Brug 

passeer je weer een aantal huizen. 
Hoeveel bankjes kom je tegen tussen 
huisnummer 7 en 2A? 

Route Steek bij de Stenen 
Brug helemaal over (dus over 
de Kerkstraat, over de Stenen 
Brug en over de Spuistraat). 
Let goed op bij het 
oversteken. Steek vervolgens 
weer over. Nu over het 
zebrapad naar de 
Molenstraat. 

 
Route Loop richting 
huisnummer 79 

 

Vraag 3 Bij huisnummer 79 staan palen in de tuin. 
Hoeveel palen staan er? 

Route Vervolg je weg tot dat 
je rechts dit bord ziet en loop 
deze steeg in. Tussen 
huisnummer 68 en 67. 

 
Route Loop de steeg door en 
ga bij huisnummer 28 naar 
rechts 

 
Route Loop richting het witte 
huis 
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Vraag 4 Terwijl je naar het witte huis loopt, 

hoeveel huizen kom je tegen waarbij de 
huisnummers bestaan uit 2 tegels. Kijk 
links en rechts 

Route Aan het einde van de 
straat ga je links af richting de 
Adventkerk. Blijf aan de 
linkerkant lopen. 

 
Vraag 5 Aan de overkant van de straat bij de 

huisnummers 24 en 26 liggen 
zonnepanelen op het dak. Hoeveel liggen 
er daar in het totaal. 

Route Steek de straat over bij 
de 2 ondergrondse containers 
en loop de straat in. 

 
Vraag 6 Welk nummer staat er op de lantaarnpaal 

bij huisnummer 2? 
Vraag 7 Hoeveel kinderen wonen er volgens het 

bordje links van de voordeur op 
huisnummer 9? 

Vraag 8 Hoeveel gekleurde vogelhuisjes zie je in de 
tuin bij huisnummer 21? 

Route Sla bij de kruising 
rechts af en blijf aan de 
rechterkant en loop door tot 
dat je niet verder kan. 

 
Vraag 9 Hoe heet het gebouw aan de andere kant 

van de straat? 
Vraag 10 Wat mag je niet plaatsen bij het laatste 

huis aan de linkerkant van de straat? 
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Route Steek de straat over (let 
goed op bij het oversteken) en 
sla links af naar de witte brug. 

 
Vraag 11 Naast de brug staat er een paaltje. Wat 

moet iemand hier opruimen? 
Foto Maak op de brug een foto van je zelf 

waarbij jij helemaal in het oranje bent 
gekleed. 

Route Loop over de brug 
richting de kerk en sla aan het 
einde van de brug rechts af en 
loop weer richting de Stenen 
Brug. 

 
Vraag 12 Bij huisnummer 13 wordt groente en fruit 

verkocht. Sinds wanneer doet de familie 
Zwaan dit? 

Route Loop verder en je komt 
weer uit bij het vertrekpunt. 
Dit is het einde van de 
speurtocht. 

 
  


