Beste jongens en meisjes,
We hebben voor jullie een leuke speurtocht bedacht. Onderweg hebben we een aantal
letters verstopt waar je een woord mee kunt maken. Ook kun je aan de hand van een
omschrijving de drie andere woorden maken. Met deze vier woorden maak je aan het eind
van de speurtocht een goedlopende zin die je kunt opsturen
naar jwtdorpskerk@hervormdnunspeet.nl
We zouden het leuk vinden als je onderweg een foto maakt en die naar ons opstuurt.

We wensen je veel plezier toe!
•
•
•
•
•
•
•

.

De speurtocht start bij de Wheme.
Schrijf de letter op die bij het kerkelijk bureau achter de ruit hangt (letter 1).
Loop in de richting van de werkplek van de burgemeester.
Steek het plein over. Zorg dat je niet nat wordt door de fonteinen
.
Tussen de Wibra en Eethuisje Beregoed loopt een pad. Ga daar in.
Loop tussen de winkelpanden door het pad af.
Steek de parkeerplaats achter de Wibra over. Blijf aan deze kant van de
weg.
• Tegenover de kerk is een plek waar je heen gaat als je kiespijn hebt.
• Hier hangt weer een letter (letter 2).
• Steek nu voorzichtig de weg over en je vervolgt de route richting de Action.
• Houd hierbij de kerk aan je linkerhand. Sta direct stil op de stoep naast de tsplitsing. Op de hoek van deze t-splitsing zie je een gebouw staan waarop kruizen
zijn afgebeeld. Tel het aantal kruizen op dit pand aan de kant van
de Stationslaan (vraag 1).
• We lopen richting een Eiland. Houd de rotonde aan je rechterhand. Op het
plein zie je een dier. Noem een andere naam voor dit dier met 6 letters. De eerste
twee letters en de laatste letter van dit dier vormen een woord. Noteer dit woord.
• We steken het spoor over en lopen richting de toren. Hoeveel speeltoestellen
telt deze speelplaats? (vraag 2)
Tijd om lekker uit te rusten of even lekker te spelen!
• Loop nu het spoor weer over. En ga weer voorzichtig naar de overkant van de
weg. Vervolg je weg richting Froyo. Hier mag je op vertoon van deze speurtocht
een gratis ijsje halen (1 bolletje per kind). Geniet ervan!

•

Vervolg je weg op de Molijnlaan. Bij nummer 11 kun je een letter vinden.
Noteer deze letter (letter 3). Vervolgens loop je verder naar huisnummer 39. Ook
hier hangt een letter (letter 4)
• Sla linksaf, de Veldweg op en sla daarna de eerste weg linksaf
richting Enkweg. Loop richting het hertenpark. Wat is de naam van dit park? Bij
het eerste woord is de aap weggelopen. Je houdt één letter over en plak
daar ou aan vast. Je hebt weer een woord die je in de zin kunt gebruiken.
• Je zit nu op de Spoorlaan. Sla hier direct rechtsaf. Je gaat de Schoolweg op.
Bij het eerste kruispunt ga je linksaf naar de Veldweg. Je gaat daarna de eerste
weg naar de Driestweg (letter 5). Bij nummer 32 hangt een letter.
• Je hebt nu een vijftal letters. Maak hier een woord van.
• Loop tot aan het kruispunt (Spoorlaan/Driestweg) en sla hier rechtsaf. Vervolg
je weg richting de Dorpsstraat.
• Loop richting de kerk. Hoeveel vierkante ruitjes van de kerk kun je tellen aan
de kant van de Dorpsstraat? Dit is tegenover de Xenos. (vraag 3)
• Loop tussen de kerk en restaurant Prima door naar achteren. Dit pad wordt
ook wel het trouwlaantje genoemd. Hoeveel lindebomen tel je hier? (vraag 4)
• Loop terug naar de Wheme.
• Op de Wheme hangt een verwijzing naar een Psalm. Zoek deze tekst op in de
berijmde versie. Het tweede woord van de laatste regel is één van de vier
woorden die we zoeken.
Als het goed is, heb je nu vier woorden. Zet ze in de juiste volgorde, zodat er een
goedlopende zin uit komt. Stuur de oplossing en/of de foto’s uiterlijk 9 mei naar het JWT en
wie weet win je een leuke prijs!
Dit is het einde van de speurtocht. We hopen dat je genoten hebt.
Namens het JWT wensen we je nog een fijne meivakantie toe en graag tot ziens!

