
LEUK DAT JE MEE DOET MET DE ORANJE WANDELSPEURTOCHT!

Voor het tweede jaar achtereenvolgend is het vieren van Koningsdag in Vreeswijk niet mogelijk. 
Toch hebben we dit jaar voor jullie een leuke activiteit georganiseerd namelijk, een oranje 
wandelspeurtocht! Je kan hieraan meedoen van 27 april en 2 mei 2021. Aan het eind van de 
wandelspeurtocht kun je per ingevuld deelnameformulier een tegoedbon voor een gratis een ijsje 
krijgen bij eindpunt: Luigi’s ijssalon. Van alle goede antwoorden zullen er 3 winnaars getrokken worden 
na 2 mei 2021.

Naam

Leeftijd

Telefoonnummer

Lees dit voordat je begint. Het is belangrijk om de volgende punten goed in de gaten te houden:

	Er zijn 12 opdrachten, deze opdrachten zijn genummerd van 1 t/m 12. Mis je er een dan heb je de 
route niet goed gevolgd. Tip: Ga terug naar de vorige opdracht en start weer vandaar.

	Maximum leeftijd van deelname is 13 jaar.
	Deze speurtocht is voor kinderen en huishoudens.
	Het is belangrijk dat je de oranje punten met het logo van de Oranjevereniging goed volgt, zij 

geven de route aan.
	Onderweg moet je goed uitkijken. Vooral bij het oversteken van de weg en bij ander verkeer op de 

weg. Houd je aan de verkeersregels.
	Let op de 1,5 meter afstand houden.
	Elke deelnemer heeft een pen nodig.
	Op de puntjes onder de opdrachten vul je je letters in.
	Wil je ook een ijsje dan moet je een volledig ingevuld deelnameformulier inleveren.
	Wij wensen jullie veel plezier, gezelligheid, geluk toe en heel veel succes!

De speurtocht staat op de achterzijde!

Oranjewandelspeurtocht 27 april-2 mei 2021



	DE ORANJE WANDELSPEURTOCHT    

 Je start bij de eerste lantaarnpaal aan het begin van de Dorpsstraat, zijkant Barbarakerk. Volg daarna de oranjepijlen met   

 het logo van de Oranjevereniging. Deze pijlen verwijzen naar de volgende opdracht. De 2e opdracht is te vinden op de school.

 a. Vind de bloesemtak met vogeltjes. Hoeveel vogeltjes tel je? Neem de eerste letter van het getal.

  Dit is de eerste letter van opdracht 2. Op naar de volgende letters!

 b. Volg de pijlen en los de volgende rebus op om opdracht 2 compleet te maken.

 Volg de pijlen en je vind opdracht 3

 

 Volg de pijlen goed en je vindt opdracht 4

 Volg de pijlen goed en je vindt opdracht 5

 Volg de pijlen goed en je vindt opdracht 6: Hoe heet dit huis waar oudere mensen wonen? Het staat ook vermeld op een  

 bord. Je moet de woorden “ZorgSpectrum locatie” weglaten.

 Volg de pijlen goed richting het veerpontje tussen Vianen en Nieuwegein.

 Opdracht 7. Wat is het huisnummer van het gebouw (van Rijkswaterstaat) aan je rechterhand?

 Volg de pijlen goed,dit stukje wandelroute is zonder opdracht..kijk uit naar opdracht 8!

 Wat is de kleur van de slinger op de kaart? Gebruik de laatste 2 letters van de kleur.

 Volg de pijlen goed. Dan vindt je opdracht 9. Deze bestaat uit 3 opdrachten, samen vormen zij 1 woord.

 Deze meneer is onze …...?

 a.  Volg de pijlen goed. Neem de 9e letters van dit straatnaambord.

 b.  Volg de pijlen goed en kijk goed om je heen. Je ziet onderweg een aantal letters ze hangen niet in de juiste volgorde.  

  Deze letters vormen het laatste gedeelte van het woord van opdracht 9.

 Volg de pijlen goed en kijk goed om je heen en je vindt opdracht 10.

 Volg de pijlen goed en kijk goed om je heen en je vindt opdracht 11.

 Deze letters staan niet in de juiste volgorde. Maak van deze 4 letters 1 woord.

 Volg de pijlen goed en kijk goed om je heen. Onderweg vind je de 4 letters van het laatste woord. Ook deze staan niet in   

 de juiste volgorde. Maak er het juiste woord van. Dit is het laatste woord van de oplossing. TIP: deze letters hangen niet buiten!

De volledige oplossing is:
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