
BUITENSPEELZOEKTOCHT

Zit je vast bij een opdracht?
 jeugd@zulte.be
 09 243 14 27

Woensdag 21 april 2021 is het de jaarlijkse Buitenspeeldag.

Jammer genoeg kunnen we door corona niet samenkomen.

Niet getreurd!
Speciaal voor jou hebben we een zoektocht uitgestippeld.

Haal de speurneus in jou naar boven en ga op zoek naar
de geheime locaties.

Per locatie zijn er leuke zoekopdrachten en kan je al je energie kwijt.

Bezorg ons voor 31 mei 2021 jouw antwoorden en bekroon jezelf tot

Wie weet win jij wel tal van leuke prijzen.

 09 243 14 27

Wie weet win jij wel tal van leuke prijzen.

TOPSPEURDER



 ...      ...     ...     ...    ...     ...     ...      ...      ...     ...      ...

Kan jij als een ware Egyptenaar de eerste locatie ontcijferen?

Tip: alle speellocaties vind je op de laatste pagina.

Hiërogliefen - locatie 1



Zoek alle woorden en vorm met
de resterende letters de tweede locatie.

Woordzoeker - locatie 2

Tip: zoek zowel horizontaal, verticaal als diagonaal
en achterstevoren.

Bron: woordzoekerfabriek.nl

Bron: woordzoekerfabriek.nl



Kleur de vakjes, welk dier krijg je te zien?

Kleuren op nummer - locatie 3

1 = wit               2 = blauw    3 = groen 
4 = donkergroen       5 = beige            6 = oranje      
7 = bruin                    8 = grijs

     ...    ...    ...    ...                  ...    ...   ...
Verwissel bovenstaande letters met de letters uit de tabel en ontrafel
de derde locatie.

     ...  ...  ...  ... E           EN      E I L ...  ...  ...

   A = N        D = D  H = W  K = A  N = I  O = E       T = D

                    A V O N T U R E N-

1 = blauw           2 = paars          3 = grijs 
4 = zwart                 5 = roze            6 = oranje      
7 = bruin                    



Per locatie kan je een deel van de code vinden. Bekroon jij jezelf tot TOPspeurder?

Zoek de volledige code en stuur je antwoord in via de gemeentelijke website - 
Jeugd - Buitenspeelzoektocht 2021..

Wie weet val jij wel in de prijzen.

Deelnemen kan tot 31 mei 2021 en uitsluitend door kinderen tot 12 jaar, woonachtig te Zulte.

CODE:

1 U 2 3 4 5 S 6 7 8 E 9 I S 10 11 U 12

... U ... ... ... ... S ... ... ... E ... I S ... ... U ...

Zoek de code

 1. Ik ben rond en de laagste van drie, welke kleur 
     heb ik? (1ste letter)

 2. Hoeveel trappen heeft de kleinste glijbaan? 
     (3de letter)

 3. Welke sport kan je hier beoefenen? (4de letter)

 4. Ik ben geel en ik kwaak, 
     welk dier ben ik? (1ste letter)

 5. Om welk uur gaat het speelterrein 
     open? (1ste letter)

Locatie 1

 10. Welk speeltoestel is zilverkleurig?
        (2de letter)

 11. Hoe noemt het vlot waarmee je het water kan 
       oversteken? (6de letter)

 12. Naast de speelzone kunnen mensen slapen, hoe 
       noemen we dit soort overnachten? (1ste letter)

Locatie 3

 6. Welke Franse sport kan je hier beoefenen? 
     (1ste letter)

 7. Loop niet te ver, anders val je in mij en moet je       
    zwemmen. Wat ben ik? (4de letter)

 8. Honden moeten hier aan de ... (1ste letter)

 9. Welke kleur heeft de wip? (5de letter)

Locatie 2



Wil je je kansen om te winnen vergroten?

Trek een selfi e op één van de geheime locaties en post hem met 

#BuitenspeelzoektochtZulte





Locaties speelterreinen

Zulte:

Anglo - Anglo 34
Bilkhage - Blikhage 6
Bloemenwijk - Lindenlaan 25
De Piste - Zonnelaan 15
Ellegemwijk - Vlasstraat 18
Kleine Moerweg - Kleine Moerweg 1
Waalbeekpark - Waalbeekpark 50

Olsene:

Kleinaert - Kleinaert 16
Nieuw Gemeentehuis - Centrumstraat 8
Park Ontmoetingscentrum Olsene - Kerkstraat 36
Domein De Raveschoot - Rijwegstraat 1

Machelen:

Avonturenweide - Leihoekstraat 7
Avontureneiland - Brugstraat
Boonewaterhof - Boonewaterhof 10
Kloosterstraat - Kloosterstraat 3

www.zulte.be - jeugd@zulte.be - 09 243 14 27


