
NOTEER HET NUMMER ACHTER HET JUISTE EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een foto van de oplossing en stuur deze naar je juf om kans te 

maken op een prijsje.  

Foto’s van tijdens de tocht mag je natuurlijk ook sturen.   

  



PAASPEURTOCHT 

Loop de route zoals hieronder omschreven.  

Onderweg komen jullie eieren tegen.  

Noteer de juiste nummers achter het juiste ei op  

de antwoordkaart.   

 

STARTPUNT: de Parel 

 

1. Bij het startpunt is meteen het eerste ei te vinden.  

2. Verlaat de parkeerplaats en sla rechtsaf. 

3. Ga de eerste straat rechts, de Tennislaan in.  

4. Ga door tot het speeltuintje (kijk onderweg goed om je heen of je 

een paasei tegen komt). 

5. Nu je toch bij de speeltuin bent, glij meteen even van de glijbaan 

6. Verlaat de speeltuin en vervolg je route door de wielerstraat.  

7. Sla de eerste straat linksaf, de Valenciennestraat in.  

8. Halverwege de Valenciennestraat sla je rechtsaf, de Prinses 

Irenestraat in.  

9. Ga tot het einde van deze straat en kijk weer goed om je heen.  

10. Neem het voetpad wat je langs het schoolplein leidt (het schoolplein 

blijft aan je rechterkant). Je komt hier ook weer een ei tegen.  

11 . Aan het eind van dit pad sla je linksaf, langs de kerk, richting  

Eethuis de Family.  

12. Speur hier weer naar een ei.  

13. Vervolg je weg linksaf de Wilhelminastraat in.  

14. Hier kom je weer een ei tegen. Bij dit huis staat ook een 

schatkistje, waar je een paaseitje uit mag pakken.   

15. Vervolg je weg en ga linksaf de Vrouwe Jacobstraat in.  

16. Sla de tweede straat rechtsaf, de Oude Veiling in.  

17. Ga aan het einde naar links, je ziet hier een grasveldje. Doe hier 

een wedstrijdje wie het snelste een rondje om het grasveld heeft 

gerend. Is het gras droog? Dan kun je misschien ook nog een koprol 

maken.  (kijk goed om je heen tijdens het rennen) 



18. Vervolg je weg via de Oude Veiling naar de Prins Willem 

Alexanderstraat.  

19. Ga op de kruising rechts en meteen links de Prinses 

Christinastraat in.  

20. Ga door tot het speeltuintje, zoek hier het volgende ei. 

21. Vervolg de weg door de prinses Christinastraat.  

22. Loop deze straat helemaal door, tot je weer bij de Parel bent. Blijf 

de linkerkant goed in de gaten houden.  

23. Als je bijna bij de Parel bent vindt je het laatste ei.  

24. Bij de Parel is het einde van de tocht.  

 

LEUK DAT JULLIE MEEDEDEN AAN DE SPEURTOCHT! 

VERGEET NIET JE OPLOSSING TE STUREN NAAR JE JUF OM KANS TE 

MAKEN OP EEN PRIJSJE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


