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O P L O S S I N G  V A N  D E  S P E U R T O C H T :O P L O S S I N G  V A N  D E  S P E U R T O C H T :

Niet vergeten: een dobbelsteen! Neem er eentje van thuis mee 
of haal er eentje op bij Woonzorgcentrum Lyvore De Plataan. Als 
je bij het startpunt staat is dat het grote gebouw schuin aan de 
overkant van de straat. Op een doordeweekse dag kan je een 
dobbelsteen ophalen van 9:00 - 16:00 uur. In het weekend zijn 
ze gesloten.

Startpunt: In de wijk Soesterkwartier bij de kruising Noorde-
wierweg/ Plataanstraat bij het Welkomsbord bij de blauwe bank. 
We maken ‘duurzaam gebruik’ van de al bestaande Bomenbuurt 
Kinderbeweegroute. ‘Duurzaam’ omdat we gebruik maken van 
iets wat er al is. 

De Kinderbeweegroute is er nog niet zo lang, pas maar paar 
maanden. Gemaakt door kinderen uit de wijk Soesterkwartier 
en bewoners (allemaal opa’s en oma’s) en hun kleinkinderen 
van woonzorgcentrum Lyvore De Plataan. (Het gebouw aan de 
overkant waar je eventueel ook een dobbelsteen kan ophalen.) 
Ze hebben samen de tekeningen op de borden gemaakt. Leuk he!

Volg de dikke houten paaltjes en de kleine zilverkleurige ronde 
bordjes met een blauw poppetje op de grond. Bij iedere paal is 
er een lees & beweegopdracht die je moet doen (ook je ouders 
of opa of oma natuurlijk) en een Duurzame tip/vraag die je moet 
beantwoorden. Kijk goed uit met oversteken!

Help!
Tijdens het maken van de 

ZomerPretPas zijn er een aantal 
duurzame tips weggelopen die eigenlijk in 
de ZomerPretPas hadden moeten staan. 

Ze zitten nu in de Bomenbuurt 
Kinderbeweegroute. Doe mee, zoek de 

letters en maak een foto van jezelf bij 
1 van de dikke houten paaltjes en wie 

weet win je een superleuke prijs! 

1 6 112 7 123 8 164 9 175 10 18 1913 14 15



 Begin bij het Welkomsbord. 

Vraag: Wat is het thema van de ZomerPretPas dit jaar? (tip: kijk op de voorkant 
van jouw ZomerPretPas) Zet de achtste letter van het woord op vakje nr 10.   

  Loop vanaf het Welkomsbord naar de blauwe bank. Deze bank heet: ‘De bank 
van de beweging’.
Vraag: Hoeveel blauwe planken heeft de bank? Zet de tweede letter van het 
getal op vakje nr 12.  

  Duurzame tip 1: Het gaat niet zo goed met de aarde. We mogen daarom 
best een beetje beter zorgen voor de mensen, natuur en dieren om ons heen. 
Deze bank was eerst kaal en lelijk en nu is hij mooi gemaakt. Door wie zijn de 
tekeningen gemaakt?  
Zet de letter die bij het juiste antwoord staat in vakje 8.

Z grote mensen X kinderen S oude mensen en kinderen 

  Ga op zoek naar het 1e dikke houten paaltje! Gevonden?  Lees de tekst op 
de paal, zing een mooi liedje en gooi daarna jouw dobbelsteen. Staat het 
getal dat je gooit op de paal bij de dobbelsteenplaatjes? Ja, doe dan de 
beweegopdracht die erbij staat | Nee, dan mag je opnieuw gooien.  
Vraag: Welke vogel staat er getekend op de paal? Zet de vijfde letter in vakje 
17.

Vergeet niet: om vanaf nu alle vlinders te tellen die op de dikke houten 
paaltjes staan!

  Duurzame tip 2: Steeds vaker zeggen kinderen wat ze denken wanneer het 
gaat over beter zorgen voor de aarde en het klimaat. Ook jij kan helpen! Wat 
zou jij kunnen doen om te helpen? Zet de letter die bij het juiste antwoord 
staat in vakje 14.

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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H E T  SOE S T E R KWAR T I E RH E T  SOE S T E R KWAR T I E R

T Vaker fi etsen & korter douchen            
Q Tekeningen maken met bloemen          
C Ballonnen en slingers ophangen

  Ga op zoek naar het 2e dikke houten paaltje!  Gevonden?  Lees de tekst op de 
paal en gooi daarna jouw dobbelsteen. Staat het getal dat je gooit op de paal 
bij de dobbelsteenplaatjes? Ja, doe dan de beweegopdracht die erbij staat | 
Nee, dan mag je opnieuw gooien.  

  Duurzame tip 3: Vlinders, bijen, lieveheersbeestjes, kevers en nog veel meer 
kleine diertjes hebben een beetje hulp nodig voor een plekje voor een nest of 
om te kunnen overwinteren. Weet jij wat we kunnen doen? Zet de letter die bij 
het juiste antwoord staat in vakje 18.

A  Doodslaan
P  Insectenhotel maken van  bamboe, riet en hout 
G hard wegrennen

  Ga op zoek naar het 3e dikke houten paaltje! Gevonden? Lees de tekst op de 
paal en gooi daarna jouw dobbelsteen. Staat het getal dat je gooit op de paal 
bij de dobbelsteenplaatjes? Ja, doe dan de beweegopdracht die erbij staat | 
Nee, dan mag je opnieuw gooien. 
Vraag: Welke kleur is de dobbelsteen met twee stippen? Zet de derde letter 
van het woord in vakje 9.

  Duurzame tip 4: Vleermuizen hebben het niet makkelijk. Gebouwen met 
spleten en kieren waar ze kunnen schuilen worden vaak gesloopt. Er zijn 
minder insecten en de lantaarnpalen schijnen veel te fel. We kunnen de 
vleermuizen helpen met: 
Zet de letter die bij het juiste antwoord staat in vakje 19.

F hard te gillen en te zwaaien met je armen
K  elke avond een bordje met lekkere wormen en spinnen neer te zetten
!  een nestkast, een groene achtertuin en rood licht in de lantarenpaal  

  Ga op zoek naar het 4e dikke houten paaltje! Gevonden? Lees de tekst op de 
paal en gooi daarna jouw dobbelsteen. Staat het getal dat je gooit op de paal 
bij de dobbelsteenplaatjes? Ja, doe dan de beweegopdracht die erbij staat | 
Nee, dan mag je opnieuw gooien.
Vraag: Wat kan de egel heeel goed? Zet de 1e letter van het woord in vakje 15

  Duurzame Tip 5: Je staat er niet altijd bij stil. Maar het plastic dat wij op straat 
weggooien, bijvoorbeeld plastic fl esjes, komt in rivieren en in zee terecht. Het 
vergaat nooit meer en wordt één grote plasticsoep. Vissen, schildpadden, 
zeevogels en zeehonden hebben er last van en gaan ervan dood. Wat zou een 
oplossing kunnen zijn? Zet de letter die bij het juiste antwoord staat in vakje 13.

B  Geen idee               
S    Statiegeld op plastic fl esjes & een eigen duurzame fl es gebruiken          
O   geen plastic meer kopen                         

  Ga op zoek naar het 5e dikke houten paaltje! Gevonden? Lees de tekst op de 
paal en gooi daarna jouw dobbelsteen. Staat het getal dat je gooit op de paal 
bij de dobbelsteenplaatjes? Ja, doe dan de beweegopdracht die erbij staat | 
Nee, dan mag je opnieuw gooien. 
Vraag: Hoeveel muizen staan er getekend? Zet de derde letter van het cijfer 
in vakje 6. 

  Duurzame Tip 6: 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 7.

Y Vliegers
C Ballonnen
W Papieren vliegtuigjes 

  Ga op zoek naar het 6e dikke houten paaltje! Gevonden? Lees de tekst op de 
paal en gooi daarna jouw dobbelsteen. Staat het getal dat je gooit op de paal 
bij de dobbelsteenplaatjes? Ja, doe dan de beweegopdracht die erbij staat | 
Nee, dan mag je opnieuw gooien.  
Vraag: Bij welke boom vallen stukjes schors af? Zet de tweede letter van het 
woord in vakje 2.

  Duurzame Tip 7: Elk jaar verdwijnen er over de hele wereld 15 miljard bomen. 
Dit betekent dat elke twee seconden een bos ter grote van een voetbalveld 
wordt vernietigd. Waarom is het belangrijk om bomen te laten staan en /of 
nieuwe bomen te planten? Zet de letter die bij het juiste antwoord staat in 
vakje 3.

A  Bomen zorgen voor verkoeling, huis voor dieren, zuurstof en schonere 
lucht

M We dan weer nieuwe bomen hebben om kapot te zagen
G Dan kunnen we een heleboel wc papier maken

  Ga op zoek naar het 7e dikke houten paaltje! Gevonden? Lees de tekst op de 
paal en gooi daarna jouw dobbelsteen. Staat het getal dat je gooit op de paal 
bij de dobbelsteenplaatjes? Ja, doe dan de beweegopdracht die erbij staat | 
Nee, dan mag je opnieuw gooien.  
Vraag: Wat is het mooist aan de eekhoorn? Zijn………..
Zet de 1 letter van het woord in vakje 1.

  Duurzame Tip 8: Welke twee duurzame tips zou jij andere  kinderen geven? 
(twee antwoorden zijn goed) Zet de letters die bij de juiste antwoorden staan 
in vakje 11 en 16.

P  Geef je spelcomputer af en toe een dagje vrij en ga lekker naar buiten
A  Duurzaamheid is stom en moet je niet aan meedoen
O  Gooi geen rommel op straat

  Ga op zoek naar de 8e dikke houten paaltje! De allerlaatste. Gevonden? Let 
op: je ziet hem wel staan maar je mag er niet naar toe. De paal staat namelijk 
in de Tuin van de Plataan. Vanwege het coronavirus is de tuin helaas dicht om 
de oude mensen die er wonen te beschermen. Er hangt wel een foto van de 
houten paal bij het tuinhek. Lees de tekst en gooi daarna jouw dobbelsteen. 
Staat het getal dat je gooit op de paal bij de dobbelsteenplaatjes?
Ja, doe dan de beweegopdracht die erbij staat | Nee, dan mag je opnieuw 
gooien.  
Vraag: Hoeveel vlinders heb jij geteld? Zet de derde letter van het cijfer in 
vakje 4 en de 10e letter in vakje 5.

Dat was de laatste vraag en het laatste paaltje. Goed gedaan kanjer!

Stuur de oplossing & jouw foto naar: inzending@zomerpretpas.nl
Jouw foto* bij 1 van de dikke houten paaltjes is voor ons het bewijs dat je 
de kinderbeweegroute hebt gedaan. 

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. 

* Wij gebruiken jouw foto verder niet tenzij je ons daar toestemming voor geeft 
in de e-mail. Na afl oop van de wedstrijd vernietigen wij alle foto’s die we binnen 
hebben gekregen.

Stap voor Stap
kinderschoenen(goede)

Krommestraat 15
Amersfoort Centrum - 033 4620263

willemseschoenen.nl(of kijk hier)

(voor advies naar 
de winkel)


