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Help!
Tijdens het maken van de ZomerPretPas 

zijn er een aantal duurzame tips weggelopen 
die eigenlijk in de ZomerPretPas hadden moeten 
staan. Ze zijn gespot in de buurt van het Groene 
Huis op Landgoed Schothorst. Ga je mee zoeken? 

Doe mee, verzamel de letters en vind het woord. Wie 
weet win je een superleuke prijs!

Niet vergeten: Een paar kleurpotloden (ook de 
kleuren groen en bruin!), een lege eierendoos, 

iets te drinken, te eten en jezelf!

Startpunt: Voor het Groene Huis, 
Schothorsterlaan 21

Veel plezier!
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 Start voor het Groene Huis. 

1.  Ga met je gezicht naar het Groene Huis staan en kijk naar het 
gebouw. De voorkant van het gebouw is van hout. Van welke boom 
komt het hout? 
Tip: er hangt ergens een bordje met informatie. Zet de tweede 
letter van het woord in vakje 21 & de 3e letter in vakje 6.

2.  Draai je nu om zodat je met je rug naar het Groene Huis staat. 
Weet jij hoe het landgoed heet waar het Groene Huis ook staat? 
Landgoed  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ De eerste letter van het woord mag in 
vakje 22 & de 4e letter in vakje 15.

Ga links af en loop rechtdoor met het pad mee. Ga net voor de 
Schothorsterlaan linksaf het bos in via het wandelpad. Loop door 
naar het weilandhek aan je linkerhand. Hoe noemen we het veld 
achter het hek? _ _ _ _ _ _ _ _ Zet de 1ste letter van het woord in vakje 1.

Duurzame tip: Elke ochtend als je wakker wordt ben je blij als ze 
er weer is, ze is geel en geeft licht en warmte. Ra Ra Ra …over wie 
hebben we het? _ _ _  Zet de 3e letter in vakje 18.
Wat geeft ze nog meer waardoor wij duurzaam kunnen zijn? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   De vierde letter staat graag in vakje 12.

1E PRIJS :

2E PRIJS :

3E PRIJS :

4E PRIJS :

Een paar coole schoenen 

van kinderschoenenwinkel 
Stap voor Stap

1x Lego Boost  - 
Bouw je eigen Lego robot 

(voor kinderen vanaf 7 jaar)

1x Lego Duplo – 
Dieren van de wereld

 (voor kinderen t/m 5 jaar)

Een geweldige 
Speelgoedbon – om zelf iets 

tofs uit te zoeken 
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3.  Hop hop…huppel lekker verder het wandelpad af tot dat je bij een 
soort splitsing komt. Aan je linkerhand staat een bord met de tekst: 
Vitaal Park Schothorst. Op dat bord staat een woord waar de hele 
ZomerPretPas dit jaar over gaat. Dat woord is: _ _ _ _ _ _ _ _
Zet de vierde letter van het woord in vakje 7.  

4.  Ga rechtdoor de rechte laan met grote bomen in. Hoeveel bomen 
telt de laan? Begin met tellen vlak achter het bord Vitaal park 
Schothorst en tel alle grote bomen (dus aan beide kanten van de 
laan) De boomstammen tellen niet mee! Hoeveel bomen heb je 
geteld? In vakje 9 zet je de 6e letter. 

5.  Volg het pad verder tot het bord dat staat aan de kant van je 
rechterhand. Hoe heet de boom waarover ze vertellen? 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  De 13e letter past net in vakje 14.

6.  Sla linksaf en loop rechtdoor richting de grote liggende boom-
stammen aan je rechterhand. Hier kan je lekker even rennen, 
klimmen en klauteren. Loop verder tot dat je een soort raamwerk 
op de grond ziet liggen. Het is een ...........................................  
De 14e letter wil graag in vakje 13.

Als je goed kijkt zie je dat in elk vak een ander soort natuurmateriaal 
ligt. Durf jij er met je blote voeten overheen te lopen? Teken in de 
vakjes aan de voorkant van je speurtochtblad wat er in elk vak ligt. 
Wat ligt er in vak nr 6? _ _ _ _ _ _  
De 4e letter van het woord wil graag in vakje 20.

7.  Zo, dat was een heel avontuur zo’n blote voeten pad. Vervolg je 
weg rechtdoor. Op een gegeven moment zie je aan de kant van je 
rechterhand een weiland met een hek & een groot wit bord op een 
paal. Welke dieren mag je hier niet voeren? 
Zet de 6e letter van het woord in vakje 17.

8.  Laten we eens even een stukje gaan huppelen. Kan je dat? Volg 
het pad verder. Pak nu jouw lege eierdoos en jouw kleurtjes. Open 
de doos en kleur een eiervakje een beetje groen en een ander 
eiervakje bruin. Kijk om je heen, zie jij iets liggen met de kleur 
groen? Trek niks van bomen af , het moet op de grond liggen. 
Gevonden? Doe het in je eierdoos in het groen gekleurde vakje. 
En nu iets met de kleur bruin? Vul nog twee andere vakjes van 
jouw eierendoos met twee andere kleuren van jouw potloden. Tot 
aan het einde van de speurtocht mag je naar die kleuren zoeken. 
Bewaar jouw gevulde eierendoos goed want je moet er straks nog 
iets mee doen.  

Duurzame Tip: Het staat in de top 5 van meest gevonden afval op 
het strand en in zee. Zeedieren, vogels en vissen zien het aan voor 
voedsel of raken in de linten verstrikt dus daarom kan je beter geen 

…….. meer de lucht in laten vliegen. 
Zet de letter die bij het juiste antwoord staat in vakje 8.

G Vliegers
D Ballonnen
W Papieren vliegtuigjes 

9.  Loop het hele pad af tot aan het hek. Ga door het hek heen en 
loop rechtdoor. Steek een weggetje over en blijf rechtdoor lopen. 
Aan je linkerhand zie je een gebouwtje. 
 Hoeveel cirkels staan er op het bord? _ _ _ _   Zet de derde 
letter in vakje 11.
 Hoe noem je de fi guurtjes in de bovenste cirkel? _ _ _ _ _ _ _  
De zesde letter mag in vakje 5.
 Waar valt regen uit in de rechter cirkel? _ _ _ _  Letter vier past 
in vakje 3.
 Wie woont er in het gebouwtje? De  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  In 
vakje 10 past letter 8 & de 12e letter in vakje 19.

10.  Volg het pad. Zie jij vlinders vliegen? Aan je linkerhand zie je 
namelijk een tuin vol bloemen. Er staat/hangt een houten kastje. 
Weet jij wat dat is? Een  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Stop de dertiende letter van het woord in vakje 16 en in vakje 4.

11.  Loop nog iets verder door en ga dan bij de kruising van paadjes 
naar rechts. Volg het paadje tot aan het stenen muurtje. Je ziet nu 
een aantal ronde waterbakken staan. Hoeveel zijn het er? _ _ _   
De tweede letter schrijf je op in vakje 2.

12.  Ga rechtsaf en loop rechtdoor. Hoera, hier is de Natuurspeeltuin! 
Dit is het eindpunt van de speurtocht. Ga lekker spelen, je hebt het 
heel goed gedaan, je bent een Kanjer!

Maak een foto van de voorkant van jouw speurtocht met de oplossing, 
het ingevulde blote voetenpad en  jouw gevulde eierdoos erbij naar: 
inzending@zomerpretpas.nl

Let op: alles moet goed zichtbaar zijn. Zo weten wij dat jij de speurtocht 
hebt gedaan. Zet in de e-mail je naam, leeftijd en contactgegevens. 

We kunnen dit jaar helaas geen prijsuitreiking doen vanwege het corona-
beleid. In de tweede week van september maken we de winnaars bekend. 
ZomerPretPasdirecteur Kath gaat de prijzen langsbrengen bij de winnaars. 

Stap voor Stap
kinderschoenen(goede)

Krommestraat 15
Amersfoort Centrum - 033 4620263

willemseschoenen.nl(of kijk hier)

(voor advies naar 
de winkel)


