
De Speurtocht 2022

Na een groot succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een speurtocht!
Bijna iedere kern in de Krimpenerwaard heeft zijn eigen speurtocht. Dus trek je
jas en je schoenen aan en ga naar buiten om te speuren. De Speurtocht is voor
jong en oud.

Wat moet je doen?
In Schoonhoven Noord zijn er 10 plekken waarnaar je opzoek moet. Bekijk de foto
en ga opzoek! Zorg dat je altijd met toestemming van een ouder of samen met
een volwassene op pad gaat. Neem de invulkaart mee en ga opzoek naar de
antwoorden op de vragen, vul je antwoord in en lever je invulkaart (zie
inleverpunt) in. Wie weet maak jij kans op leuke prijzen!

Wanneer?
De Speurtocht start op 22 februari 2022. Mocht je deel willen nemen aan de win
actie, lever dan je invulformulier in vóór 8 maart 2022. De speurtocht kan je
daarna natuurlijk nog gewoon doen. 

Inleverpunt:
Waardse Kids kinderopvang Villa Eigen-Wijs
Marconiplein 1, 2871 JG Schoonhoven

Wil je de speurtocht ook in een andere kern doen?
De speurtocht is in 10 kernen uitgezet, wil je de speurtocht ook ergens anders
doen, scan dan de QR code en print het formulier uit. 

Contact:
Kom je er niet uit of heb je een vraag?
Mail dan naar: Caroline Ruissen
@: krimpenerwaard@teamsportservice.nl

Schoonhoven Noord
Uitleg



 

 

De invulkaart Naam:

E-mail:

Leeftijd:

Vraag 1: 
Uit hoeveel klinkers bestaat de naam
van de straat waar dit gebouw zich
bevindt?
Antwoord 1:

Vraag 2: 
Welke sporten kun je in de buurt van
dit gebouw beoefenen?

Antwoord 2:

Vraag 3: 
Hoeveel lampen zijn op de gevel
bevestigd? 

Antwoord 3:

Vraag 4: 
Welke vorm hebben de ruiten in de
brede gele toegangsdeur?

Antwoord 4:

Vraag 5:
Welke organisatie die iets met
kinderen te maken heeft zit hier in de
buurt? 
Antwoord 5:

Vraag 6: 
Hoeveel blauwe pijlen hangen aan de
verkeerspaal? 

Antwoord 6:

Vraag 7: 
Welke sport kun je achter dit gebouw
beoefenen?

Antwoord 7:

Vraag 8: 
Hoeveel bomen met zitplekken staan
er hier?

Antwoord 8:

Vraag 9: 
Wat voor noodhulpmiddel hangt hier
in de buurt aan de gevel? 

Antwoord 9:

Vraag 10:
Hoeveel hele cirkels kun je maken
van de bankjes die hier staan?

Antwoord 10:


