
Tijdens het (kermis)weekend van 

13-16 augustus organiseert de AOV voor 

iedereen tussen de 0 en de 12 jaar een speurtocht! 

Weet jij het goede antwoord te vinden? 

Neem de ingevulde flyer dan mee naar De Heer 

en ontvang een lekker (gratis) ijsje.

Alleen geldig van 13 t/m 16 augustus 2020.  Kom je 

een flyer te kort? Op de site is deze ook te vinden.
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Lever de oplossing in bij De Heer
tijdens het kermisweekend en ontvang 
een heerlijk prijsje: één lekker ijsje!
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T



Speurtocht voor kids: Kermisweekend

1. Start bij ‘De Heer’. Zoek de en noteer de twee klinkers van het tweede woord. 

2. Loop richting de Boterstraat en sla linksaf. 
 Noteer de laatste letter van het woord dat bij de foto hoort.

3. Volg de ‘wandelroute’ richting het Hofshuus en sla rechtsaf bij de grote P. 
 Noteer de eerste letter van dit straatnaambordje. 

4. Ga aan het eind van de straat links het Hofspad op. Doe-opdracht: dit jaar hebben we 
 helaas geen mega...... staan, maar je kunt natuurlijk wel even losgaan op de..... in dit 
 speeltuintje. Noteer vervolgens de laatste letter van het woord dat op de puntjes moet staan.

5. Op de kruising houd je rechts aan en volg je het fietspad richting het Hofshuus. 
 Ga links bij het hek en noteer de derde letter van het woord dat je op het hek ziet staan. 

6. Loop door tot je aan de linkerkant de kippen ziet en ga hier links. Loop langs de weide richting 
 de geitjes en kijk even hoe leuk ze spelen op het draaiende rat. Noteer de tweede letter van de 
 naam van een mannetjesgeit.

7. Eenmaal weer op het Hofspad ga je rechtsaf, terug langs het speeltuintje, naar het kermisterrein. 
 Doe-opdracht: maak een foto van jezelf op het kermisterrein. Post de foto op instragram met 
 een #kermis2020. Hoe heet zo’n foto van jezelf? Noteer de eerste letter van dit woord.

8. Steek na de foto schuin het kermisterrein over richting de parkeerplaatsen. 
 Kijk uit voor de hondenpoep! Noteer vervolgens de letter die het meest voorkomt op dit bord. 

9. Vervolg je route en ga rechtsaf het paadje in. Aan de linkerkant zie je een gebouw. 
 Noteer de tweede en de tiende letter van de naam van dit gebouw. 

10. Aan de rechterkant zie je een mooi terras van een gezellig eetcafeetje. 
 Wat is de naam van dit eetcafé? Noteer de middelste letter van deze naam.

11. Loop richting de kerk en ga voorbij de kapper linksaf. 
 Noteer de eerste letter van het tweede woord van dit bord.

12. Loop richting de Chinees, kijk goed naar links en naar rechts en steek de weg over. 
 Zoek vervolgens naar dit logo. Noteer de vijfde letter van de naam van deze horecagelegenheid. 

13. Steek na deze horecagelegenheid weer de weg over en loop tussen de kerk en het 
 Borchuus door naar het eindpunt. Noteer de laatste letter van de lekkernij wat buiten hangt. 

8. Steek na de foto schuin het kermisterrein over richting de parkeerplaatsen. 
 Kijk uit voor de hondenpoep! Noteer vervolgens de letter die het meest voorkomt op dit bord. 

9. Vervolg je route en ga rechtsaf het paadje in. Aan de linkerkant zie je een gebouw. 

13. Steek na deze horecagelegenheid weer de weg over en loop tussen de kerk en het 
 Borchuus door naar het eindpunt. Noteer de laatste letter van de lekkernij wat buiten hangt. 

Speurtocht voor kids: KermisweekendJe bent aangekomen op de eindbestemming. 
Maak van alle letters die je hebt opgeschreven nu een woord:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


