
Speurchallenge 2 meivakantie 2020 
Jij bent een succesvolle speurneus! Klaar voor level 2! Deze challenge is trouwens iets eenvoudiger dan 
de vorige. Want die was best ingewikkeld! Leuk dat je weer meedoet! Lees deze challenge eerst 
helemaal goed door, zodat je precies weet wat de bedoeling is. Je hoeft niet alle onderdelen op 
dezelfde dag te doen. 
 

Dit is het eerste onderdeel. Daar gaan we dan! 
Je begint met een wandeling door de wijk, op zoek naar de adressen, die je vindt op pagina 2 

van deze challenge. Op al deze adressen is er een raam met glas in lood. Je moet het juiste 
raam bij het juiste adres vinden.  
Op die plattegrond hieronder zie je een route die je kunt lopen om ervoor te zorgen dat je -

zeker weten- alle ramen tegenkomt. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. 
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Elk adres in de tabel hieronder heeft een letter.  
Vul steeds de letter van het adres in op de stippellijntjes bij het juiste raam. 




Letter:	….	 	 ….	 	 ….	 ….	 ….	 	 ….	 	 ….





	 ….	 ….	 	 ….	 ….	 ….	 	 ….	 	 ….	 	 ….	 

	 




	 	 ….	 	 	 ….	 	 	 	 ….	 	 	 ….	 





	 	 ….


A of V Erkentrudenstraat 11 K Dubbeldamseweg Zuid 282

B of W Almsvoetstraat 1 L Dubbeldamseweg Zuid 262

C of Z Houweningenstraat 56 M Heijsterbachstraat 71

D Toloysenstraat 20 N Heijsterbachstraat 77

E Korte Scheidingsweg 3 O Dubbeldamseweg Zuid 249

F Toloysenstraat 5 P Dubbeldamseweg Zuid 280

G Herradesstraat 7 R Korte scheidingsweg 28

H Krommedijk 205 S Korte scheidingsweg 37

I Krommedijk 88 T Hoekenessestraat 51

J Heijsterbachstraat 50 U Heijsterbachstraat 56
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Heb je bij elk raam nu een letter geschreven? Goed gedaan! Elk raam stelt dus een letter voor. 
Dan kunnen we nu verder. 

In dit onderdeel ga je De Geheime Vraag ontcijferen. De Geheime Vraag staat hieronder 
geschreven in geheim ‘glas-in-lood-schrift’. Jij weet nu precies welk raam bij welke letter 
hoort, dus kun je de geheime vraag ontcijferen. 
Ontcijfer de geheime vraag door voor elk raam de juiste letter op te schrijven. 

Daarna moet je de vraag natuurlijk ook beantwoorden! 
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Je hebt nu De Geheime Vraag ontcijferd én het antwoord  
opgezocht. Je bent nu bijna bij de oplossing van de challenge! 

In dit onderdeel ga je de juiste kleurcode gebruiken, die je  
bij de vorige opdracht hebt ontdekt.  
Zoek hieronder de juiste kleurcode en schrijf de letters van  

alle juiste kleurcodes op. 
Lees van beneden naar boven de letters die achter de juiste  

kleurcodes staan. 

 
Geweldig! Je hebt nu de oplossing van de challenge gevonden. Je kunt zelfs al een beetje 
raden wat de prijs zal zijn van deze challenge. Als je de oplossing opstuurt naar 
speurneuslandvanvalk@gmail.com, dan ontvang je de prijs in je maibox. 
We horen graag wat je van de speurchallenge vond en of je er nog ééntje wilt. Dan krijg je 

de volgende challenge ook weer in je mailbox! Zo blijf je lekker bezig!
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Kom je er niet uit? Loop je vast? Stuur dan een mailtje naar speurneuslandvanvalk@gmail.com. Mail dan waarover je een tip wilt 
ontvangen, zodat je weer verder kunt. Je krijgt dan een hint en/of een foto.

mailto:speurneuslandvanvalk@gmail.com

