
 

 

Beste kinderen, ouder(s)/verzorger(s),  

Borsele Beweegt heeft speciaal voor jullie een leuke speurtocht in 
Heinkenszand gemaakt. Dit kunnen jullie doen wanneer jullie hier zelf zin in 
hebben, bijvoorbeeld in de vakantie. De speurtocht begint bij het 
gemeentehuis en eindigt daar ook weer. De route is ongeveer 3 kilometer lang 
en leuk voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. (maar ook als je ouder dan 8 
bent mag je meedoen) 

Wat is de bedoeling: 

- Loop samen met je vader/moeder/opa, oma of andere begeleider de 
speurtocht. Als je van je ouders zelf op pad mag, kun je het misschien 
ook samen met een vriendje of vriendinnetje doen. 

- De route loopt van foto naar foto. Ook zit er een beschrijving bij.  
- De speurtocht loop je op eigen verantwoordelijkheid. Houdt ook 

rekening met de geldende maatregelen van het RIVM. 
- Neem een pen of potlood mee, dan kun je de vragen invullen. 
- Loop je als volwassene mee met de speurtocht? Dan mag je natuurlijk 

ook mee doen met de oefeningen. Bewegen is gezond voor jong en oud. 

Stop na afloop van de speurtocht het ingevulde formulier in de brievenbus 
van het gemeentehuis. Onder de goed ingevulde formulieren verloten we een 
prijs! Je kunt meedoen tot en met 2 maart.  

Vul hier je naam en een e-mailadres is: 

Naam:…………………………………………………………………………………… 

Leeftijd: ……………………………………………….. 

Emailadres: ……………………………………………………………………………… 

(gegevens worden vernietigd nadat prijswinnaar bekend is gemaakt) 

We wensen jullie heel veel speur- en beweegplezier! We horen of zien graag 
terug wat je er van vond! 

Borsele Beweegt 

borselebeweegt@borsele.nl 

instagram.com/borselebeweegt 

facebook.com/borselebeweegt 



 

Start met je rug naar het gemeentehuis toe. Loop een stukje rechtdoor. Zoek de eerste foto.  

 

 

Opdracht 1: Ga 10 keer zitten en sta snel 
weer op! 

 

 

 

 

 

Volg het smalle paadje langs het gemeentehuis en loop naar de volgende foto. 
     

Vraag 2:  

Welke kleuren heeft het bord                                                                                        
van de scouting?? 

…………………………………………………………. 

        …………………………………………………………. 

        …………………………………………………………. 

        …………………………………………………………. 

 

 

 

Loop verder over het dijkje richting de Dorpsstraat.  

Opdracht 3:  

Zie je de stenen langs de kant van de weg? Stap er op  
en spring er weer af! 

 
Steek voorzichtig de Dorpsstraat over en zoek de volgende foto: 

 

      Vraag 4: 

      Hoe heet dit landgoed? 

 

      ………………………………………………………………………… 



 

Loop het bos in (het pad begint met een graspad). Zoek de volgende foto:  

 

 

      Opdracht 5: 

      We zijn in het bos, kijk maar eens op de grond, zoek 
      het allergrootste blaadje en het allerkleinste blaadje.  

 

 

 

Loop links om het water en volg het pad. Tot je het bos weer uit kan lopen. Loop over het bruggetje. 
            
    

        

Vraag 6:  

       Hoeveel poten heeft een spin? 

 

       …………………………………………………….. 

 

 

 
Ga direct rechtsaf en loop naar de volgende foto.  

Steek de weg voorzichtig over en ga rechts het  

smalle paadje in.  

Opdracht 7:  

Probeer het hele paadje te hinkelen tot de volgende  

foto. Wissel op de helft van het paadje van been.  

 

 

       Ga bij deze foto rechtsaf het paadje in.  

Vraag 8:  

Hoe heet de straat op het bordje? 

…………………………………………………………… 



 

Zoek de volgende foto. Loop de speeltuin in.        

 

        Opdracht 9: 

       Klauter 5 keer over de balk en ga 3 
       keer van de kabelbaan af. Ga dan 
       langs de rest van de toestellen en doe
       er een zelfbedacht kunstje op. 
        

 

      

 
Loop weer uit de speeltuin door de hekjes. Zoek de vlag in dit paadje.  

         Vraag 10  
         Welke kleuren heeft de vlag?
            
         …………………………………………..
            
         ……………………………………………
            
         …………………………………………..
            
         ………………………………………….. 

 

Ga na het paadje rechts. En steek de dorpsstraat (voorzichtig) over. Huppel richting de kerk.  

        Opdracht 11   
        Huppel tot de hekjes.  

 

 

 

 

 

 

Loop door de hekjes over het paadje en ga op het einde van het paadje naar rechts, richting de 
bibliotheek. 

Vraag 12: 

Hoeveel fietsen kun je hier parkeren? 

………………………………………………. 



 

Ben je al moe van al dat bewegen? Dan kun je rechts afslaan, je loopt dan richting het gemeentehuis. 
Ben je nog lang niet moe? Loop dan naar de volgende foto. 

        Opdracht 13: 

        Ga in het vak staan en spring  
        naar het einde. In hoeveel  
        sprongen ben jij aan de overkant?
            
        ……………………………………. 

 

Loop verder naar de volgende foto (ga de hoek om): 

        Vraag 14: 

        Wat is de 5e letter van dit woord? 

 

        ………………………… 

            
            
       

Loop door de smalle straatjes door naar de beweegtuin. (deze zie je in de verte als je met je rug naar 
de het gebouw staat)        

 

        Opdracht 15: 

        Loop 5 keer over het toestel. Doe
        daarbij ook de ring over het spiraal 
        zonder de stang aan te raken. 

          

 

 

Loop verder over de stoep tot de oranje brievenbus. Ga dan rechtsaf de brug op.  

 

 

 

        Opdracht 16:   

        Loop zo hard als je kunt naar de 
        overkant van de brug.  

          



 

Ga na het bruggetje rechtsaf. Loop naar de volgende foto. 

 

        Vraag 17: 

        Hoeveel balkons heeft het witte 
        gebouw? 

 

        …………………………………………. 

 

 

 

 

Loop naar de volgende foto: 

      Opdracht 18  

     Loop het trapje 5 keer op en af. Zoek daarna  
     onderstaande foto.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Loop nu terug naar het gemeentehuis.    

        Vraag 19: 

        Hoeveel belletjes tel jij??? 
            
        ………………………………….. 

 

Dit is het einde van de speurtocht. Je hebt het 
 supergoed gedaan!! Stop het papier in de brievenbus 
 van het gemeentehuis. Je ontvangt na 2 maart  
 bericht als je een prijs hebt gewonnen.  


