
Weerter Paas 
speurtocht 2021 

Helaas kan de Weerter horeca je nog niet binnen ontvangen, maar 
heel graag maken zij het met pasen toch gezellig in het stadshart.  
Een gezellige speurtocht voor jong en oud! 

Paastocht 2 t/m 11 april 
Print de route met hints en het vraag- & antwoordblad. Zoek de 
gouden eieren langs de route met behulp van de hints. Bij elk ei vind 
je een letter en alle letters samen vormen een zin. Daarnaast kom je 
onderweg langs allerlei plekjes waar we vragen over stellen.  

Lukt het je de vragen te beantwoorden en de zin te maken?  
Vul alles in op het antwoordblad en lever het uiterlijk 11 april in bij 
café de Harmonie of bij stadscafé de SooS (in de brievenbus).  
Op maandagavond 12 april wordt bekend wie de winnaars zijn. 

Eerste prijs kids:                      Eerste prijs volwassenen:  
Trofee | Gadget POP-IT        Cadeaubon € 50 Restaurant Marees  
Inline skates (maat in overleg) 
Pannenkoeken eten (2 volwassenen & 2 kids)  
bij de Weerter Bazaar | Spel 30 Seconds junior  
Kinderboek ‘de Waanzinnige boomhut 130’  

Tweede prijs kids: 
Trofee | Poffertjes eten (2 kids) bij stadscafé de SooS | Gadget POP-IT  
Kinderboek ‘de Zoete Zusjes zoeken een schat’ | Spel Qwixx 
 

Derde prijs kids: 
Trofee | Limonade drinken bij de Harmonie | Gadget POP-IT  
Kinderboek ‘Het wilde dierenorkest' 

Spelregels: 
• Wandel als duo of als huishouden 
• Houd je aan de corona maatregelen 
• Schrijf duidelijk en in blokletters 
• Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd 



 
Route Weert Paas Best Speurtocht 
Je kunt zelf bepalen wanneer je de speurtocht doet en kunt op elk punt 
van de route beginnen met wandelen. Volg de route in oplopende 
volgorde vanaf je beginpunt of ga kriskras door de stad.  
 

De hints helpen bij het vinden van de plek van het gouden ei met de 
letter. Noteer alle letters en puzzel het tot een mooie zin. Noteer ook 
het antwoord op de vraag horende bij elke hint. 

1.Een Café op de hoek. 
2.Verschillende smaken in een andere taal. 
3.Sinds 1842 'n thuis, ook voor Sinterklaas, zijn oude huis ligt ernaast. 
4.Het ‘glazen huis’ van Weert. 
5.De plek om pannenkoeken te eten. 
6.In elke stad heb je er wel een die zo heet. 
7.Laten we alles bij elkaar in de pan gooien voor een …… 
8.Koperblazers, saxofoons en slagwerkers. 
9.Dat deed ik niet per ongeluk maar dat deed ik … 
10.In dit restaurant komt de trein altijd op tijd. 
11. Een theater waar je thuiskomt. 
12. Hier kun je de sterren zien. 
13. Iemand zin in een stuk vlaai op het station? 
14. Op vakantie naar Azië, ga je mee? 
15. Deze dieren blijven hun hele leven bij elkaar. 
16. Hier vinden we het meest recente museum van Weert. 
17. Een halte verder (naar boven) om te slapen. 
18. Aan tafel.. Eet smakelijk!  
19. Dit restaurant heeft onlangs een zusje gekregen. 
20. Uitgezonden door Jezus vermaakt deze happerij haar gasten. 
21. Hoe meer kaas erop hoe beter..  
22. Het is hier het leukste in het donker. 
23. Wat komt er uit ezeltje strekje? 
24. Met de oudste stadsnaam wordt er gebrouwen. 



Vraag- & antwoordenblad (Vraag 1 hoort bij het gebied van nr. 1 
op de kaart, enz.) 

1. Er staat Pax et Bonum op het Fransiscushuis?  
Wat betekent dit?  

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

2. Oelemarkt is een van de oudste pleinen van Weert, wat werd 
er hier vooral verhandeld in de 17e eeuw? 

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

3. Hoe heet het beeld voor stadscafé de SooS? 

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

4. Wat kun je met de kermis op deze plek eten? 

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

5. Hoeveel ramen heeft dit rode pand boven? 

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

6. Wat ligt er hier onder het terras? 

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

7. Hoe heet deze straat? 

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

8. Welk instrument hangt hier aan de gevel? 

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

9. Welke graaf zie je hier? 

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

10.Wat werd vroeger in het pand van dit restaurant geslagen?  

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

11.  Voor welke dieren is het dichts bijzijnde hotel bedoeld? 

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

12.  Wie vergadert er in het grote gebouw hiernaast? 

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

13.  Hoe heet de mevrouw van het standbeeld? 

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

14.  Hoeveel parkeerplaatsen heeft restaurant Azië? 

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

15.  Hoe heet het kanon wat hier staat? 

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

16.  Welke stadsprins ligt hier voor de deur? 

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

17.  Waarom heet het B&B halte 46 

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



18.  Tot 1989 hadden de zusters Urselinen hun klooster met 
school en pensionaat voor meisjes in de Maasstraat. Elders in 
de stad zat hun kerk. Welke winkel (je bent er voorbij 
gelopen) zit nu hierin? 

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

19.  Wat is een umbelder? 

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

20.Wat is een apostel? 

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

21.  Wat voor schild hangt er aan het gebouw van het oude 
gemeentehuis? 

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

22.  Welke letter heeft een andere kleur dan de anderen? 

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

23.  Welke kleur heeft de ingang van dit restaurant? 

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

24.Hoe heet het oude middeleeuws kanon dat hier staat? 

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

Welke letters heb je gevonden? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Welke zin maak jij er van?  ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ 

           ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ 

Familienaam: __________________________________________ Telefoonnummer:  _______________________________________ 

E-mailadres:  __________________________________________ Leeftijd deelnemers: _______________________________________ 

Vul het antwoordblad zo volledig mogelijk in en zorg dat het uiterlijk 11 april in de brievenbus van café de Harmonie of stadscafé de SooS zit.  
U geeft hiermee toestemming voor gebruik van uw gegevens voor correspondentie Weert Paas best en nieuwsbrief horeca ondernemers.  
Dank jullie wel voor het meespelen! Heel graag tot snel voor een lekker hapje en/of drankje! Een dikke kus van ons! ~ Horeca Weert 




