
Traaise 11 steken tocht  

 

Ut Giet oan! 

Tijdens de Traaise 11 steken tocht maak je met je 

team een ronde door Traaie. Van de Schans, naar 

de Meulen, naar de Merk en de Kerk. Je kan de 

tocht op ieder punt starten. 

Tijdens de tocht kom je opdrachten tegen. De 

antwoorden van de opdrachten vul je in op het 

antwoordenblad. Let er wel op dat je het 

antwoord bij de juiste opdracht in vult! Heb je de 

tocht afgerond? Lever dan het antwoordenblad in 

bij de rode container aan Boer Klaos. Wie weet win 

je een mooie prijs!  

 

De tocht komt langs verschillende horeca punten. 

#steundehoreca!  

 

Houd je tijdens de tocht aan de geldende verkeers- 

en coronaregels. 

 

Veel Succes en plezier tijdens de tocht!  
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We starten de tocht bij de Schansstraat. Met de Schans 

in onze rug gaan we over de Molenstraat richting de 

Molen. Hier vind je:  

Opdracht 1! 

Loop nu door naar de ijsbaan, via de Molenstraat en de 

Laakdijk. Hier vind je: 

Opdracht 2! 

We doen een rondje ijsbaan. Aan het eind van de ijsbaan 

ga je links het fietspad op in de richting van de Schans en 

de Haven. Daarna de Markstraat in. Daar vind je: 

Opdracht 3! 

Loop een klein stukje terug. We gaan de Van Goorstraat 

in, naar de Brabantstraat en via de Markdijk naar het 

voetpad langs de Merk. Geniet even van het weidse 

uitzicht en loop het pad helemaal af in de richting van de 

Vliethof. In de Vliethof aangekomen ga je via het paadje 

naar de Hoofdstraat. Loop in de richting van de rotonde. 

En ga de hoofdstraat in. Daar vind je: 

Opdracht 4! 

We vervolgen de tocht door de Hoofdstraat. Een eindje 

verder op vind je: 

Opdracht 5! 

We gaan naast de bakker het paadje in naar de 

Hofjesweg. In de Hofjesweg rechtsaf richting de Jumbo. 

Via de Zeggelaan, loop je door naar de Vlietstraat. Via de 

Rode Vaart kom je uit bij de Abtslaan. Hier vind je: 

Opdracht 6! 
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Genoeg gelezen! Zoek onderstaande foto’s en vind je 

weg richting opdracht 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 7! 

Makkie he, die foto’s. Doen we nog een rondje. Je gaat op 

weg naar opdracht 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 8! 
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Tijd voor een kroegentocht! Start bij de Gouwe en 

steek over naar het Dorpsplein Hier vind je: 

Opdracht 9! 

 

Ga de hoek om, de Markstraat in. Hier vind je: 

Opdracht 10! 

 

En dooorrr!! Even naar de kids kijken bij de Cour! Hier 

vind je: 

Opdracht 11! 

 

We keren terug naar de Schans! Via de Norbartstraat, 

gaan we door het Slotje naar de Schansstraat.  

Vergeet niet om het antwoordblad in te leveren in de rode 

container bij Boer Klaos.  

Voor als je de route niet begrijpt…. 
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Antwoordenblad! 

Naam van het team: ………………………………………………. 

Aantal teamleden: ………………………………………………….. 

Naam contactpersoon: …………………………………………….. 

Telefoonnummer Contactpersoon: ………………………………. 

------------------------------------------------------- 

 

Opdracht 1: 

Mail naar: elfstekentocht@gmail.com 

 

Opdracht 2:  

1. ………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………… 

 

Opdracht 3:  

 

1. …………………………….. 

 

2. …………………………….. 

 

3. …………………………….. 

 

 

4. …………………………….. 

 

5. …………………………….. 

 

6. …………………………….. 
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Opdracht 4: 

Zet het juiste nummer achter de naam. 

1. André Driessen: …………………………….. 

2. Roland Joosen:  …………………………….. 

3. Frans Damen:  …………………………….. 

4. Pieter Verdaasdonk: ……………………… 

 

Opdracht 5: 

 

……………………….. Worstenbroodjes! 

 

Opdracht 6:  

 

1. ……………………………..…………………………….. 

 

2. ……………………………..…………………………….. 

 

3. ……………………………..…………………………….. 

 

4. ……………………………..…………………………….. 

 

5. ……………………………..…………………………….. 

 

6. ……………………………..…………………………….. 

 

7. ……………………………..…………………………….. 

 

8. ……………………………..…………………………….. 
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Opdracht 7: 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

 

Opdracht 8: 

1. ……………………………..…………………………….. 

 

2. ……………………………..…………………………….. 

 

3. ……………………………..…………………………….. 

 

4. ……………………………..…………………………….. 

 

5. ……………………………..…………………………….. 

 

6. ……………………………..…………………………….. 

 

7. ……………………………..…………………………….. 

 

8. ……………………………..…………………………….. 

 

 

 

Opdracht 9: 

Uitkomst = ……  
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Opdracht 10: 

 

1. ……………………………..…………………………….. 

 

2. ……………………………..…………………………….. 

 

3. ……………………………..…………………………….. 

 

4. ……………………………..…………………………….. 

 

Opdracht 11: 

………. Jaar jeugdraad. 

Snotpinnekesbal is op: ………………………………………. 

 

 

Vergeet niet om het antwoordblad in te leveren in de rode 

container bij Boer Klaos. 

 


