
Hoi!  

 
 

Wat leuk dat je vandaag deze speurtocht gaat lopen. De speurtocht begint op de stoep voor 

de kerk. De speurtocht is niet zo lang, maar je moet wel goed zoeken naar de aanwijzingen op 

de foto’s. Bij veel van deze foto’s staat een omschrijving om een letter te zoeken. Deze letter 

moet je op de juiste plaats invullen in de vakjes hieronder. Als je dit goed hebt gedaan, zie je 

een korte zin. Stuur de uitkomst van deze zin naar kinderkerkbilthoven@gmail.com en 

vermeld daarbij je naam/jullie namen en adres. Dan komt er in de loop van deze week een 

klein prijsje naar jullie toe!  

 

Succes! 
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1. Onder de naam van deze 

bakker zie je wat je hier 
allemaal kunt kopen. Zet in 
vakje 14 de 2e letter van 
het 4e woord. 

2. Wat is de 1e letter van de 
naam van deze winkel? Zet 
deze letter in vakje 10.  

3. In deze winkel verkopen ze 
veel eieren en …. . Zet de 
laatste letter van dit woord 
in vakje 11.  
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4. Volg de pijl. 5. Bovenaan deze vlag zie je 
een grote K. Hieronder 
staat een naam, zet de 3e 
letter van deze naam in 
vakje 13.  

6. Volg de pijl. 

 
 

  

 

 

 
7. Wat is de laatste letter van 

de naam van deze winkel? 
Zet deze letter in vakje 2. 

8. Welke letter ontbreekt uit 
de naam van deze winkel? 
Zet deze letter in vakje 9.  

9. Bij de winkel op dit 
huisnummer hoort een 
afbeelding. Zet de 7e letter 
van het woord boven deze 
afbeelding in vakje 5.  

 
 

  



 

 

 
10. Zet de 3e letter van het 2e 

woord op dit bordje in 
vakje 16. 

11. In deze winkel kan je 
terecht voor een bril. Maar 
ook nog voor iets anders. 
Dat zie je groot boven de 
deur staan. Zet de 4e letter 
van dit woord in vakje 4. 

12. Zet de ontbrekende letter 
in vakje 1.  

   

   
13. Volg de pijl. 14. Zet de 2e letter van het 

woord dat je op deze foto 
niet goed kunt zien in vakje 
17.  

15. Deze moet je goed zoeken. 
Boven deze camera staan 2 
woorden. Zet de 3e letter 
van het eerste woord in 
vakje 8.  

   

  

 

16. Volg de pijl. 17. Zet de laatste letter van de 
bestemming van deze bus 
in vakje 6.  

18. Steek voorzichtig over en 
loop in de richting van de 
pijl. 



 

 

 
19. Zet de laatste letter voor 

het telefoonnummer in 
vakje 12. 

20. Op deze foto zie je ‘De 
Koperwi’. Zet de volgende 
letter van het woord in 
vakje 3.  

21. Volg de pijl. 

 
 

  

   
22. Zet de 1e letter van de 

naam van deze winkel in 
vakje 7. 

23. Onder dit gedichtje staat 
nog een zin in oranje 
letters. Zet de 1e letter van 
deze zin in vakje 15. 

24. Volg de pijl. 

   

  
Hoera, je bent er weer! 
Hopelijk is het je gelukt om alle 
letters te vinden en op de juiste 
plek in te vullen. Vergeet je niet 
de oplossing te mailen? 

 We zien je graag weer 
na de zomer. Voor nu 

wensen we je alvast een 
hele fijne vakantie! 

 


