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uitleg 

We gaan een speurtocht lopen waarbij de richtingen aangegeven worden met de 

“streken” van een kompas. 

Weten jullie wat een kompas is? Dat is een apparaatje waarmee je de richting kan 

bepalen. 

Als men vroeger met een boot ver weg op zee was dan was het 

vaak moeilijk te weten welke richting je moest varen. Gelukkig 

hadden ze een apparaat uitgevonden dat altijd de weg kon 

wijzen.  

Op dat apparaat was een tekening die ze de kompasroos 

noemen. De bovenkant van de roos heet het Noorden. Rechts 

van het Noorden heet het Oosten en links van het Noorden is 

het Westen en de andere kant van het Noorden is het Zuiden. 

Die richtingen worden de “streken” van het kompas genoemd. 

Op het kompas is een wijzer die altijd naar het Noorden wijst. Zo weet je meteen welke 

kant je op moet. 

Als je bijvoorbeeld bij het speeltuintje in de Grunerielaan met een kompas staat dan 

wijst die naald naar het Noorden en dat is toevallig in de richting van de Van 

Wassenaerlaan.  

De Van Wassenaerlaan  is de noordgrens van onze buurt. De Dorpsstraat is in het 

Oosten, de Willibrordlaan in het Westen en de Kamphuizenlaan in het Zuiden. 

Nou, wij gebruiken in onze speurtocht ook de “streken” om je de weg te wijzen, we 

zeggen niet sla rechts of links af maar ga naar het Oosten of Westen. Begrijp je het al 

een beetje? 

Op de route zijn heel veel foto’s gemaakt van dingen die horen bij de huizen waar je 

langs loopt. 

Bij sommige huizen zijn geen foto’s gemaakt, bij andere huizen soms meerdere. Probeer 

die  allemaal te vinden en noteer het huisnummer dat bij die foto hoort.  

Bij elke kruising of hoek of bocht wordt de richting aangegeven en de weg die je 

moet lopen wordt aangegeven met de “streken” van het kompas. 

N = Noord, O = Oost, Z = Zuid en W = West. 

Het is niet echt moeilijk, je moet er alleen even aan wennen en als het toch een beetje 

verwarrend is mag je het gerust aan iemand vragen.  



De speurtocht mag je lopen wanneer je wil. Je hoeft de tocht ook niet in één keer te 

maken, je mag het ook in gedeelten doen. Je hebt er het hele Pinkster weekend voor. En 

deze speurtocht is niet alleen voor kinderen. Alle inwoners van de Gruneriebuurt mogen 

er aan deelnemen! 

Maak een klein groepje, dat werkt makkelijker want meer ogen zien meer dan alleen 

jouw eigen ogen.  

Het spannendst is als de groepjes ook niet allemaal gelijk beginnen en ook niet vlak 

achter elkaar lopen dat je niet kan zien wat de voorgaande groep doet. 

Hier gaan we dan: 

Wij beginnen op de kruising van de Grunerielaan en de Kamphuizenlaan. 

Daar begint DEEL 1 van de fotoserie. Klik er op en je ziet de foto’s 

 

DEEL 1 DEEL 5 DEEL 9 

DEEL 2 DEEL 6 DEEL 10 

DEEL 3 DEEL 7 DEEL 11 

DEEL 4 DEEL 8  

 

Startpunt: N … O … Z … W .. blijf W … N … O … N …draai om  

Z … O … N… blijf N … O … Z … W …draai om … O … Z … 

Eindpunt. 

Je ziet dat het heel veel aanwijzingen zijn. Daarom nog een paar tips: 

(De aanwijzingen staan ook bij de foto’s). 

Houdt goed bij tot welk punt je gekomen bent. 

En als je ontdekt dat je geen foto’s herkent, loop dan even terug naar het laatste punt 

en kijk of je de goede windstreek (zo wordt  een kompasstreek ook genoemd) hebt 

genomen. 

Als het goed is heb je alle straten van de buurt doorgelopen.  

Aan deze speurtocht is geen prijs verbonden, gedaan is winnaar, de een misschien ietsje 

meer dan de ander. ☺ Het gaat dus niet om met winnen maar om het deelnemen. Wel is 

er voor alle deelnemers een kleine attentie. 

Na het Pinkster weekend krijg je een lijst met de antwoorden en kan je zelf kijken 

hoeveel je goed hebt. Je ziet de lijst op www.gruneriebuurt.nl.  

Veel succes. 

https://photos.app.goo.gl/VcN22vDt92BU1etd9
https://photos.app.goo.gl/jrtzcb42ZtJMAg668
https://photos.app.goo.gl/eua1ajG3auYQ4gKs6
https://photos.app.goo.gl/DhgQbBGuNztHu2H3A
https://photos.app.goo.gl/VhGZ3riqXeAxRsHU6
https://photos.app.goo.gl/ZHmMZXNepd5a6btCA
https://photos.app.goo.gl/nsR517KPk7c6Jg2s9
https://photos.app.goo.gl/eTu8b6sJHd2VetcTA
https://photos.app.goo.gl/z4WLPDyNdi7gmCHn8
https://photos.app.goo.gl/bpSqDZDe2YWusXJ69
https://photos.app.goo.gl/G5s9126KcyN7rCMN6
http://www.gruneriebuurt.nl/

