
Speurtocht 
 
 

 

2020 – 2021 
Een speurtocht voor jong en oud! 

 

 
 

Welkom bij de speurtocht door Bussum! Bij elke locatie krijg je een vraag en 

moet je een antwoord geven. De letters uit de antwoorden vormen een zin. 

Deze kun je aan het einde van de speurtocht oplossen. Voor kinderen zijn er 

heel leuke kidsopdrachten te vinden die je samen kunt doen. 

 

De route is 8 kilometer dus wees goed voorbereid! 
 

Wat neem je mee?                    Wat trek je aan? 

- iets te eten        -     makkelijk zittende kleding 

- iets te drinken     -     goede wandelschoenen 

- een lekkere snack       -     kleed je naar hoe het   

- vrolijke lach op je gezicht                        weer is die dag.   

- pleisters 

- mobiele telefoon 

Gooise Meren Beweegt is onderdeel van Sportfondsen Gooise Meren. 
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Start:  

Bibliotheek Bussum 

Wilhelminaplantsoen 18, 1404 JB Bussum 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Volg de route: 

Zet je stappen de Brinklaan in, richting de McDonalds. Deze zul je aan je voorbij moeten laten 

gaan, want we moeten op zoek naar onze eerste locatie. Als je de weg volgt loop je langs de 

thuiszorgwinkel Medipoint, aan je rechterhand vind je de eerste speurlocatie.  

 

1. Mariënburg 

Is een voormalig klooster in het centrum van 

de Noord-Hollandse plaats Bussum. De eerste 

steen werd op 5 augustus 1878 gelegd. De 

architect was Pierre Cuypers, die ook de 

Bussumse Sint-Vituskerk bouwde. Het gebouw 

kreeg in 2014 de status van Gemeentelijk 

Monument. Het gebouw is tot 2015 in gebruik 

geweest als kloosterverzorgingshuis. 

 

Vraag: Wat is er een aantal jaren geleden 

verschenen m.b.t. dit monument?  
 
A. Film  

B. Boek 

C. Theatershow 

D. Kunstatelier 

 
 
 
 
 
 

 

 

Volg de route: 

Sla bij de rotonde rechtsaf. Je bevindt je nu op de Herenstraat. Loop door tot je over het spoor 

bent gelopen en sla dan rechtsaf de Spiegelstraat in, de leukste winkelstraat van het Gooi. In 

deze straat zijn alle winkels uniek.  

Vergeet niet het café De Koperen Kraan te bewonderen, deze wordt elk jaar, traditioneel, in 

kerstsfeer gebracht.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum
https://nl.wikipedia.org/wiki/1878
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cuypers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Vituskerk_(Bussum)


Speurtocht 
 

(Als je deze speurtocht zonder de kidsopdrachten loopt, moet je de volgende opdracht wel 

doen om een letter te vinden voor de oplossing van de tocht) 

 

 

 

 

2. Zoek de winkel 

Wie van jullie vindt als eerste het  

Makelaarskantoor Boshem Wonen? 

Kijk in de etalage en zoek het huis met de kerstman. 

In welke straat staat dit huis? 

_  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

 

Volg de route: 

Loop de straat uit tot de kruising met de spoorwegovergang. Hier sla je linksaf en vervolg je 

de Meerweg. Zie jij de Villa al staan? 

 

3. Villa AmaliaVilla Amalia, of "Huis met de 

beelden" is een villa aan de Meerweg in de 

Noord-Hollandse plaats Bussum in de wijk het 

Spiegel. Het gebouw uit 1902 is 

een rijksmonument. De architect was Gerrit Jan 

Vos. De opdrachtgever voor de bouw was de 

Amsterdamse koopman Johannes Hulsman, die 

de villa noemde naar zijn echtgenote Amalia. De 

benedenverdieping deed van 1956 tot 1971 

dienst als kerk voor de Hersteld Apostolische 

Gemeente. 

 

Vraag: Welk huisnummer heeft de Villa?  

Schrijf het nummer voluit. 

_  _  _  _  _  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Spiegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Spiegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Jan_Vos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Jan_Vos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersteld_Evangelische_Apostolische_Gemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersteld_Evangelische_Apostolische_Gemeente
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Volg de route: 

Vervolg je route en ga linksaf de Graaf Wichmanlaan in. Houd rechts aan en loop verder in de 

H.J. Schimmellaan. Aan het einde van de straat ga je linksaf en volg je de route aan de Nieuwe               

’s-Gravelandseweg.  

 

 

 

Sprintwedstrijd 

 

Bij de tweede straat die je tegen komt (Meentweg) gaan we een 

sprintwedstrijdje houden. De finish is tot de volgende straat  

(Willemslaan). 

De winnaar mag bij de volgende opdracht één oefening naar keuze 

overslaan!  

 

 

 

 

Vervolg de route: 

Nadat je het appartementencomplex ‘de Vijverberg’ bent gepasseerd, vervolgt de Nieuwe  

’s-Gravelandseweg zich rechtsaf. Loop door tot de volgende Hotspot . 

 

4. Kom van Biegel 

In Villawijk het Spieghel is de vijver uitgegraven 

door Biegel(1880), die de grond gebruikte om 

zijn villa Solitude op een Heuveltje te kunnen 

bouwen. 

 

Vraag: Wat is de naam van het beeld? 

_  _  _  _  _  _  _ 
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Aan de zuidwest zijde van de Kom van Biegel; op het grasveld langs de Beerensteinerlaan. 

Beeld "Atlanta" van Nic. Jonk; geplaatst 1976. 

 

 

 

Beweeg je fit: Hoe actief is jouw naam? 
  
Kies een naam uit van je familie (hoe langer hoe beter) en doe alle opdracht- 

en die bij de verschillende letters horen. (te) Snel klaar? Doe ook je achternaam, of  

als je écht een uitdaging wilt, de naam van onze koning: Willem-Alexander Claus  

George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau.   

 

A = 10x Hakken billen   J = 10 Lunges                   S = 8x Lunges                    

B =  7x Schaarsprongen  K = 10x Schaarsprongen   T = 13x Jumps                     

C =  5x Squats                  L = 7x Jumping Jacks    U = 7x Armen draaien     

D = 12x Kikkersprongen        M = 4x Burpee’s       V = 2x Burpee’s  

E =  8x Knieën heffen  N = 10x Knieheffen    W = 9x Squats        

       F = 8x Armen draaien  O = 7x Lunges    X = 8x Hakken billen  

G = 11x Jumping Jacks       P = 14x Armen draaien      Y = 15x Knieheffen  

H = 9x Wijd-sluit sprongen Q = 6x Lunges            Z = 8x Squats        

I = 9x Squats                R = 14x Schaarsprongen    

  

Tip: Het gaat niet om snelheid, als je de oefening maar goed en geconcentreerd  

uitvoert.  

Weetje: Wist je dat het Nederlandse alfabet uit 26 letters bestaat Ook bestaat er  

een taal met maar slechts 12 letters, dit hebben ze op het eiland ‘Bougainville’,  

dichtbij Papoea-Nieuw-Guinea.        

    Succes! 
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Volg de route: 

We zetten onze stappen verder en zijn op weg naar de heide. Bij de T-splitsing volg je de 

Nieuwe ’s-Gravelandseweg linksaf. Loop nog een klein stukje door totdat je linksaf het bos in 

kan over het fietspad. Blijf deze volgen en geniet van de laatste herfstdag in het bos. 

Het astronomisch bepaalde begin van de herfst is de herfstnachtevening rond 23 september op 

het noordelijk halfrond, en rond 20 maart op het zuidelijk halfrond. De zon gaat dan door 

het herfstpunt en de dag en de nacht zijn nagenoeg even lang. De herfst eindigt rond 22 december op het 

noordelijk halfrond, en rond 21 juni op het zuidelijk halfrond, met de winterzonnewende. 

Bij een kruispunt ga je rechtdoor tot de heide, daar ga je rechtsaf richting het parkeerterrein.  

 

 

 

Leuke opdracht voor op het parkeerterrein! 

 

Sardientje in blik: 

   Verstoppertje, maar dan net even anders!  

 
Kies iemand uit van het gezin die zich mag verstoppen (bedenk van tevoren een  

  gebied, tot waar dit mag). De rest sluit zijn ogen en telt tot 20. Probeer de  

verstopte speler zo snel mogelijk te vinden, maar doe dit zo onopvallend mogelijk. 

Vervolgens ga je erbij staan en wacht je totdat iedereen de ‘verstopper’ heeft 

gevonden. Wie is er als laatste bij komt, die mag de volgende ‘verstopper’ aanwijzen.  

 

Tip: Als je de ‘verstopper’ ziet, maar er lopen nog veel mensen bij je in de buurt,  

probeer hen met een smoesje de andere kant op te laten gaan. Vervolgens kun jij  

er snel bij gaan zitten zonder dat ze het doorhebben.  

Weetje: Uit ervaring van een Buurtsportcoach kan worden verteld dat dit spel ook  

zeer geschikt is voor (kinder) feestjes. Als je het durft, zou het ook in het donker 

kunnen.  

 

 

 

 

Volg de route: 

Vanaf het parkeerterrein steek je de weg over (Franse Kampweg) naar de Fransche Kamp. Pas 

op, dit is een fietsoversteekplaats!   

Kijk goed naar links-rechts-links, komt er niets aan? Oversteken maar! Na ongeveer 100 

meter vind je links de ingang van het Goois Natuurreservaat Fransche Kamp!  

Volg de route van de foto’s. Na de laatste oefening volg je de route volgens de beschrijving. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfstpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfstpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewende
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5. Fransche Kamp 

De Fransche Kamp is een natuurgebied en 

kampeerterrein, gelegen in de bossen ten 

zuidwesten van Bussum. Het terrein dankt zijn 

naam aan de drieduizend man sterke Franse 

troepeneenheid die in 1672, onder het bewind 

van koning Lodewijk XIV, tussen ‘s-Graveland en 

Bussum een legerplaats opsloeg voor het beleg 

van de vesting Naarden. Na hun vertrek bleef 

het terrein de naam Fransche Kamp houden. 

 

In 1932 kocht de gemeente Amsterdam het 

terrein om er een kampeerterrein te vestigen. 

Vooral vermogende hoofdstedelingen 

beleefden er onbezorgde vakanties. Vele 

stonden er de hele zomer; na de Tweede 

Wereldoorlog gingen Amsterdamse kinderen 

zelfs in Bussum naar school. Eind jaren veertig 

bracht koningin Juliana een bezoek aan het 

terrein.  

 

Vraag: Uit welk land kwam de troepeneenheid die 

daar zijn legerplaats opsloeg? 

_  _  _  _  _  _  _  _  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Trimbaan 
Welkom bij de Trimbaan van het Fransche Kamp. Hang de aap uit of laat zien  

wat voor een sterke beer jij bent. 

 

Tip: In gekke tijden, zoals de corona crisis, mag je gelukkig altijd nog buiten sporten.  

En wat is nu idealer dan een trimbaan? Ga samen met je vader/moeder of broer/zus. 

Gezellige en actieve tijdsbesteding! 

Weetje: Wist je dat tijdens het sporten een geluk stofje vrijkomt waar je blij van  

wordt? Dit stofje heet dopamine. 
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Als je bij de laatste oefening bent (buikspieren) volg dan weer de 

route volgens de beschrijving. 

 

Volg de route: 

Zet je stappen een klein stukje verder langs de route van de trimbaan en sla de eerst 

volgende mogelijkheid af naar links. Dit paadje leid je tot een T-splitsing, een fietspad 

genaamd: Weg door het kamp. Sla linksaf en loop richting de Fransche Kampweg. 

 

Bij de Fransche Kampweg aangekomen steken we weer over bij een fietsovergangplaats. Pas 

op, kijk goed naar links-rechts-links, komt er niets aan? Oversteken maar! 

Volg het pad over de hei rechtdoor. 

 

 
 
 

  Leuke activiteit voor op de heide 

 

TEEN –KNIEËN- SCHOUDERS-HOOFD:  
  
Hoofd-Schouders-Knie en Teen, leuk nummer, maar dat kennen we onderhand 

                 wel. De uitdaging is nu om hem andersom te doen, probeer het te zingen en  

     bewegen tegelijk te doen. Even de hersens in de war schoppen kan geen kwaad 😉  

 

                         “Teen, knieën, schouders, hoofd, schouders, hoofd.  

                          Teen, knieën, schouders, hoofd, schouders, hoofd.  

                          Neusje, ogen, vingers in je oor.  

                         Teen, knieën, schouders, hoofd, schouders hoofd.”   

  

Tip: Vertrouw op je eigen kunnen, vaak zijn we geneigd om naar andere te kijken, 

 maar raak je daar juist van in de war. Probeer het anders eerst met je ogen dicht.  

Weetje: Als je je linker oog sluit, kun je nooit over je linkerschouder kijken. En dit 

geldt ook voor rechts. Dit komt doordat je neus het gezichtsveld blokkeert. 
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Volg de route: 

Aan het einde van de heide steek je de Struikheiweg over. Vanaf deze kant kun je de 

Watertoren aan de overkant goed bekijken! 

 

6. Watertoren 

De Watertoren van Bussum ligt aan de 

Bussummergrindweg, in de wijk Het Spiegel aan 

de rand van Bussum nabij station Bussum-

Zuid en kijkt uit over de Bussumse heide en de 

bebouwing van Bussum-Zuid. De Watertoren 

werd gebouwd in 1897 naar een ontwerp van 

Ir. H.P.N. Halbertsma en is niet meer als zodanig 

in gebruik.  

De toren had aanvankelijk een hoogte van 35 

meter en een reservoir van 200 kubieke meter. 

De toren was onderdeel van het nabijgelegen 

pompstation en waterwingebied, eigendom van 

de Bussumsche Waterleiding Maatschappij. 

In 1967 werd een verbouwing uitgevoerd 

waarbij de mantel rond het waterreservoir werd 

vervangen, naar verluidt om te voorkomen dat 

delen van de buitenzijde van de toren naar 

beneden zouden vallen. Na deze verbouwing 

bedroeg de hoogte nog slechts 30 meter. 

 

Vraag: Wat was de hoogte van de toren?  

Schrijf voluit. 

_  _  _   _  _   _  _  _  _  _  _   meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg de route: 

Zet je stappen in de ‘klimstand’, want we lopen omhoog de spoorbrug over. Aan de andere 

kant van de brug vind je aan je linkerhand het station Bussum-Zuid. Je nadert een rotonde. 

Steek de weg over (rechtdoor) en daarna meteen weer rechtsaf. Volg het pad aan de 

Ceintuurbaan aan de kant van de appartementen rechtdoor. Dit is de Kunstroute. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg_524
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Spiegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Bussum_Zuid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Bussum_Zuid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum-Zuid
https://nl.wikipedia.org/wiki/1897
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hidde_Petrus_Nicolaas_Halbertsma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubieke_meter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterwingebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/1967
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7. Kunstroute 

Tussen het theater en station Bussum-Zuid 

werden in 2013 meerdere tegels neergelegd om 

de route te markeren. Met de route hopen de 

gemeente en het theater dat er meer mensen 

wandelend naar het theater komen. Dat moet 

ook het verkeer rond het theater ontlasten. De 

kunstenaars hebben enkele maanden aan de 

kunsttegels gewerkt.  

 

Vraag: Hoe heet het theater waar deze tegels je 

naar toe leidt? 

_  _  _  _  _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg de route: 

Heb je de eerste tegels al gespot? Volg de route rechtdoor. Je nadert nu een rotonde met aan 

de overkant de Sint Jozefkerk. Steek over om de kerk goed te kunnen bekijken.  

Hoeveel tegels tel jij? 

 

8. De Sint Jozefkerk 

Een Rooms-Katholieke kerk, op de hoek van de 

Laarderweg en de Ceintuurbaan in Bussum, 

werd in 1952-1953 onder architectuur van H. van 

Putten gebouwd.  De losse klokkenstoel dateert 

uit 1965-1966.  

  

Op 15 april 2018 was de laatste dienst in het 

gebouw, dat door het parochiebestuur van de H. 

Drie-eenheid Bussum-Naarden aan de 

Koptische Kerk Nederland-België verkocht werd. 

Gelovigen vonden voortaan een nieuw 

gebedshuis in de Mariakerk in Bussum of de St. 

Vituskerk in Naarden.  

 

Vraag: Hoeveel klokken hangen er in de losse 

klokkenstoel van kerk? Voluit schrijven! 

_  _  _  _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gooisemereninformatie.nl/bussum-menu/kerken/171-mariakerk-of-koepelkerk-in-bussum
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                      Leuke opdracht voor bij de kerk 

     Aaannnnneee-Maaaarrriiiaaaa KOEKKOEK: 
 

Één van jullie gaat bij een muur staan en kijkt ook richting de muur. Vervolgens  

roept hij of zij: “Annemaria Koekkoek” en draait zich daarna gelijk om. De rest  

probeert vanaf een startlijn zo snel mogelijk naar de muur toe te komen en deze  

aan te raken. Maar let op! Als je nog beweegt nadat er is omgedraaid en dit wordt  

gezien, dan ben je af en begin je vanaf het beginpunt. Heb je de muur behaald, dan  

ben jij de nieuwe roeper. Speel dit spel 2 of 3 keer.  

  

Tip: Luister goed naar de roeper en kijk wanneer hij of zij zich gaat omdraaien.  

Weetje: Wist je dat behalve leren bewegen, leren stoppen (en het inschatten hier- 

van) ook heel belangrijk is. Met als grootste leerschool: het verkeer!  

 

 

 

 

Volg de route: 

Zet je stappen door op de Ceintuurbaan…je volgt nog steeds de kunstroute. 

Bij de eerstvolgende rotonde ga je linksaf de Dr. Abraham Kuyperlaan in. Zie jij al waar de 

kunstroute je naar toe brengt? 

 

9. Spant! 

Een theater en sinds 1996 tevens congrescen-

trum in Bussum. De zaal heeft een capaciteit 

van 800 personen. In 't Spant werden televisie-

programma’s opgenomen zoals Voor de vuist 

weg, De Willem Ruis Lotto Show, Ren je Rot Stuif es 

in, In de hoofdrol, Kinderen  voor kinderen en de 

voorrondes van The voice of Holland. 

 

Vraag: Welk leesteken wordt er achter het woord 

Spant gezet? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Congres_(bijeenkomst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Congres_(bijeenkomst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voor_de_vuist_weg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voor_de_vuist_weg
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Willem_Ruis_Lotto_Show
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuif_es_in
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuif_es_in
https://nl.wikipedia.org/wiki/In_de_hoofdrol
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_voice_of_Holland
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Volg de route: 

We zetten onze stappen door op de Dr. Abraham Kuyperlaan. Aan de rechterhand zie je een 

atletiekbaan.  Aan het einde van de straat gaan we rechtsaf de Voormeulenweg in. 

Halverwege de straat zien we de ingang van de atletiekvereniging. Hier kunnen we een 

spelletje doen en een vraag beantwoorden. 

 

 

 

Voor de differentiatie, 

aan de slag met coördinatie: 
   Ditmaal een korte uitdaging: probeer met één hand rondjes te draaien over je  

buik, terwijl je met de andere hand zachtjes op je hoofd tikt. Lukt het? Probeer eens 

je hand andersom te draaien of wissel helemaal van handen.   
 

Tip: Wilt het nog niet lukken? Geen probleem: oefenen, oefenen en  

nog eens oefenen. Voor je het weet heb je het onder de knie.  

Weetje: Wist je dat iets nieuws leren de structuur van je hersenen verandert. Het  

zorgt ervoor dat we nieuwe connecties maken tussen neuronen. Ons brein is dus  

‘plastisch’ en kan gevormd worden. 

 

 

 

 
 

10. Vraag: Wat is de naam van de atletiekvereniging? 

_  _  _  _  _ 
 

 

 

Klaar? Stap weer verder tot de kruising en ga linksaf  (Pr. Beatrixplantsoen). Loop tot aan 

garage Stam. Hier kun je aan je rechterhand oversteken en aan de overkant direct links 

oversteken. Aan de overkant aangekomen ga je rechtsaf. Volg nu de weg ongeveer 100m en 

ga dan linksaf. Dit pad leid je tot onze volgende speurlocatie. 
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11. Kinderboerderij ’t Mouwtje  

Op de plaats waar tegenwoordig 

Kinderboerderij 't Mouwtje gevestigd is was 

vanaf 1898 een zwembad, gevuld met 

slootwater,  in bedrijf. Vanaf zeven uur 's 

ochtends werden er zwemlessen gegeven en op 

de woensdag en zaterdag kon er vrij 

gezwommen worden tegen een vergoeding van 

10 cent. In 1924 werd een nieuw zwembad aan 

de Meerweg in gebruik genomen en dreigde 

sluiting voor de zweminrichting aan de 

Huizerweg. Na vele protesten werd besloten een 

nieuw gebouw, voorzien van een rieten dak, 

naast het oude te plaatsen. Dit gebouw brandde 

in 1934 geheel af. In 1937 werd een 

kinderzwembad aangelegd. Na de definitieve 

sluiting van de zweminrichting, eind jaren zestig,  

vestigde zich een bomenkwekerij op de locatie, 

die op zijn beurt in 1984 vervangen werd door 

een dierenweide.  Eind 1986 werd een nieuw 

dierenverblijf gebouwd en op 19 mei 1987 vond 

de formele opening plaats. Op de huidige 

kinderboerderij 't Mouwtje wordt aan 

schoolkinderen les gegeven in natuur en 

milieu. Er zijn konijnen, schapen, geiten, kippen, 

tropische vogels, varkens en vele andere dieren 

te vinden.    

 

Vraag: Waar werd het zwembad in 1898 mee 

gevuld?  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
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Dit prachtige dier vind je hier niet op de boerderij, 

                   maar is wel een leuke opdracht. 

 Flamingo challenge: Hoe lang kun jij op één been staan?  
Iedereen kan meedoen, mama, papa, broer-/ en of zuslief. Probeer het ook op je  

andere been. Vergeet het ook niet te timen, lukt het een volgende keer langer?  

Tip: focus op één punt schuin voor je en laat je niet afleiden.   

Weetje: Wist je dat een flamingo ook tijdens zijn slaap of zelfs als hij 

of zij overleden is, op één been kan blijven staan.  

 

 

 

 

 

Volg de route: 

Stap het pad verder door, het bruggetje over en sla linksaf. Hier volg je een mooi pad langs 

het water. Bij het einde aangekomen moet je rechtsaf, langs de school. Als je tussen de 

poortjes door bent ga je linksaf, de Isaäc da Costalaan in. Houd links aan, de Willem 

Bilderdijklaan in, over het water heen. Nu ga je rechtdoor de Oud Bussumerweg in. Hier zie je 

op de hoek de Kerk van de Evangelische Gemeente. 

 

12. Vrije Evangelische Gemeente Bussum 

Zo’n 20 gemeenten gingen Bussum voor met de 

institutie van een plaatselijke gemeente. De 

initiatieven in Bussum gingen uit van dr. 

Deelman en de familie Middelburg. Deelman 

woonde sinds 1913 in Bussum en kerkte 

wisselend bij Hervormden, Lutheranen, 

(Christelijk) Gereformeerden en Ethisch 

Hervormden. Waarom zou er ook in Bussum 

niet een evangelische gemeente kunnen 

komen? De eerste samenkomst was in 1919 in 

het huis van de familie Middelburg Bolt aan de 

Veerstraat 21.  

 

Vraag: Neem de 15e Letter van de naam v/d kerk  

__ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Speurtocht 
 

SPEURTOCHT

2020-2021

 

 

Levende knoop 
  Ga met z’n allen in een kring staan en plaats de handen naar voren.  

            Vervolgens pak je de handen vast van iemand die niet naast je staat.  

      Als iedereen iemand vast heeft aan beide handen kan de puzzel beginnen.  

Komen jullie zonder los te laten uit deze levende knoop? Ben je met minder  

dan 4 mensen? Maak met iedereen een kleine knoop en probeer het met de  

ogen dicht te volbrengen. 

 

Tip: Ga niet te hard trekken, maar kijk eerst goed waar de mogelijk- 

heden liggen. Soms kan bukken het iets makkelijker maken. 

Weetje: Elke dag duurt steeds iets korter. Morgen zouden jullie 1,7 milli- 

seconde korter de tijd hebben om deze speurtocht te volbrengen. 

 

 

 

 

Volg de route: 

Stap de Oud Bussumerweg door…we zijn er bijna. Deze straat helemaal door, de Landstraat 

oversteken en we zijn weer op het _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  plantsoen. 

 

 

B. Voor de laatste letter van de oplossing heb je de 4e letter nodig van de naam van het 

Plantsoen waar we zijn begonnen en geëindigd. 

__ 
 

 

 

 

Wat heb je het goed gedaan!  

Wij hopen dat je genoten hebt. 

Op de laatste bladzijde kun je  

de zin oplossen die we zoeken. 



Speurtocht 
 

Zet de letters van het antwoord op de juiste plaats 

1. 2 op 16, 3 op 24 

2. 1 op 3, 8 op 7, 14 op 29 

3. 3 op 8, 4 op 9 

4. 1 op 12, 4 op 27, 6 op 14 

5. 2 op 22, 6 op 4 

6. 1 op 19, 9 op 11, 11 op 15 

7. 1 op 1, 5 op 25 

8. 1 op 18 

9. 2 op 6, 4 op 13, 8 op 5 

10. 2 op 17, 4 op 2, 5 op 21 

11. 1 op 10, 3 op 20, 10 op 28 

12. Letter op 23 

B. Letter op 26 

 

 

                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14 
 

15 16 17 18 
 

19 20 21 22 
 

23 24 25 
 

26 27 28 29 

 

Link van de Route: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1CC4NNRcuFzqJB6quUdehmSdCDXtvdH76&us

p=sharing 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1CC4NNRcuFzqJB6quUdehmSdCDXtvdH76&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1CC4NNRcuFzqJB6quUdehmSdCDXtvdH76&usp=sharing

