
 

Benodigdheden: Telefoon (Google Maps/Google), Avonturiers Pakket (Avonturiers Sheets + antwoordvel + potlood/pen)

                      Ahoy avonturiers! 
                     Vandaag mogen jullie op pad om te ontdekken wat Kareltje in de bek van de haring vond en wat inmiddels de bijnaam van 
                  Zandvoort is! Tijdens dit avontuur worden jullie langs bekende kunst- en cultuurplekken in Zandvoort geleid en zien jullie    
              hoeveel moois ons dorp te bieden heeft. Loop de route, beantwoord de vragen en zet alle antwoorden op je antwoordformulier. 
              De antwoorden vormen samen drie woorden. Het antwoord laat zien wát Kareltje precies vond in de bek van de haring en hoe 
               Zandvoort ook wel wordt genoemd. Veel plezier! 
Lever na afloop je antwoordformulier in bij het Zandvoorts Museum. Daar ligt iets moois op je te wachten!

1.    Zandvoorts museum 
Dit is het startpunt van jullie spannende en vooral leuke tocht! Mocht je tijd hebben duik, dan ook het Zandvoorts 
Museum in, toegang voor iedereen onder de 18 is GRATIS! Als je je Avonturiers Pakket nog niet hebt, kun je 
deze in het museum, bij de ingang, ophalen. 

2.    Oudste boom 
Naast het museum op het Gasthuisplein vind je de oudste boom van Zandvoort. Hoe oud denk jij dat 
deze boom is…? De boom is maar liefst 131 jaar oud! En dat is nog veel ouder dan de oudste mens ooit in Nederland 
(Henny van Andel-Schipper werd 115 jaar). Maar dat was helemaal niet de vraag. De vraag is: welk type boom is dit?
Vul de achtste letter in op plaats 4 van je antwoordformulier.

>>Sla het Wagenmakerspad in en neem de eerste straat naar links, dat is de Bodeweg. 

TIP: Zoek hier naar een muurschildering van het meest besproken gebouw van Zandvoort. Heb jij hem gevonden? 

>>>Loop dan door naar de winkelstraat. Steek deze recht over, en loop via de Buureweg naar het Schelpenplein. 

TIP: Op het Schelpenplein zie je rechts in de oude smederij een prachtig atelier, met de naam Akwaaba. In dit atelier werkt kunstenares
Ellen met glas en metaal. Ze maakt daarmee, maar ook met andere materialen, betoverende objecten. 

>>Loop verder via de Westerstraat en duik onder de boog door naar de watertoren. 

3.    Watertoren
Krijg jij ook pijn in je nek als je omhoogkijkt naar het bovenste puntje van de watertoren? De watertoren is 48 meter hoog. Weet jij wat
voor andere toren er ooit op de plek van de oude watertoren stond? Hint: het was een toren waar vroeger de boten hun richting mee
konden bepalen. Vul de laatste letter in op plaats 8 van het antwoordformulier

TIP: Als je omhoogkijkt, kijk dan of je de slechtvalk kunt vinden! Ieder jaar komen de slechtvalken terug om hun nest te bouwen in de
watertoren. Slechtvalken zijn de snelste vogels ter wereld. Ze kunnen een topsnelheid halen van wel 150 kilometer per uur! 
 
>>Je bent nu bijna bij het strand. De zee is nu niet meer moeilijk te vinden! Als je hem hebt gevonden, loop je rechtsaf de boulevard
op totdat je op het Badhuisplein komt waar je het grote standbeeld van De Zonnebaadster ziet.
 
Opdracht
Als Zandvoortse avonturiers houden we graag ons mooie strand schoon. Help je mee? Verzamel op het strand minimaal drie stukken
plastic. Maar hier een foto van en plaats die op Instagram met de hashtag #hetgeheimvanzandvoort. Heb je geen Instagram en wil je
ons toch graag de foto sturen? Geen probleem. Mail je volledige naam en foto naar: info@zandvoortsmuseum.nl of vraag aan je ouders
of zij dat willen doen! Gooi daarna je afval netjes in een afvalbak op het strand of aan de boulevard.

TIP: Is het museum open? Loop dan naar binnen, de toegang is GRATIS. 
Ontdek welke bijzondere dingen er zoal op het strand worden gevonden! 

 >>Loop verder over de boulevard in noordelijke richting.

Het geheim van Zandvoort



 

                             4. Beeld van Keizerin Sissi. 
                            Heel lang geleden was mooie Keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije (mensen noemden haar Sissi) een paar      
                         weken in Zandvoort. Sissi hield van schoonheid en natuur. Lees het gedicht op het standbeeld. Waar keek Sissi het    
                       allerliefst naar toen zij in Zandvoort was? Het antwoord met drie letters vormt het laatste woord. Weet je het niet? 
                   Niet getreurd! Bij vraag 8a heb je nog een kans om het goede antwoord te vinden.
                          
TIP: Zie je ook het standbeeld van de oude man op het bankje? Beeldhouwer Kees Verkade heeft het gemaakt. 
De oude man wordt ook wel de garnalenvisser genoemd en was een goede vriend van Kees en Kareltje. 

>>Loop verder over de boulevard en duik na de blauwe muur aan de rechterkant vóór het hotel het steegje in naar beneden. 

5.    Muurschildering circuit 
Zandvoort is ook heel bekend om het racecircuit. Tussen 1952 en 1985 werd het circuit gebruikt en dit jaar uiteraard weer! Het 28-
meter lange kunstwerk dat je hier ziet is onthuld door Jan Lammers, de baas van de Formule 1 circuit in Zandvoort. Het is gemaakt
door autosport-tekenaar Aart van Koningshoven. Wie was de grote winnaar dit jaar én reed de snelste tijd ooit op het circuit van
Zandvoort? Vul de zesde letter in op plaats 3 van je antwoordformulier.

 Opdracht
Loop door richting het treinstation. Heb jij de golf al gespot? Zandvoort is een echt surfdorp. Maak een coole surf foto bij de golf en
plaats die op Instagram met de hashtags #hetgeheimvanzandvoort. Geen Instagram? Geen probleem. Mail je volledige naam en foto
naar: info@zandvoortsmuseum.nl of vraag aan je ouders of ze dat willen doen! 

>>Loop verder de trappen af richting het station. 

TIP: langs de trappen vind je mooie oude tekeningen van hoe Zandvoort er vroeger uitzag. Loop het station in en bekijk het atelier van
beroemde kunstenares Margot Berkman, die zelfs ooit een hek maakte voor de Koningsboom van Prins Willem Alexander. 

6.    Station
Ga in het station op zoek naar vier zeepaardjes die verstopt zitten in glas. Loop onder de zeepaardjes door naar het perron. Wist jij dat
op 2 juni 1881 de allereerste trein Zandvoort binnenreed? Loop via de grote trappen naast de lift weer omhoog en sla bovenaan linksaf,
volg de weg tot aan de zeestraat.

7.    Muurschildering
Steek de weg (Zeestraat) over en ga de kippentrap af. Hier vind je nog meer superleuke muurschilderingen. Welk dier zie jij voor het
raam zitten? Vul de eerste letter in op plaats 1 van je antwoordformulier

8.    Gedichten
Sla onderaan de trap linksaf het steegje. Loop door tot het einde van het steegje en sla rechtsaf. Je vindt hier meerdere mooie
gedichten. Zoek het gedicht met de 7 woorden. 
a.    Wat is het 4e woord van het gedicht? Vul dit woord in op plaats 9, 10, en 11 van je antwoordformulier
b.    Zoek het gedicht waar Eb en Vloed in staat. Wat is de titel van het gedicht? Vul de eerste letter in op plaats 5 van je
antwoordformulier.

>>Loop via de haltestraat (de winkelstraat) door naar het bekende Raadhuisplein. 

TIP: En vergeet ondertussen niet omhoog te kijken, want er staan zoveel prachtige oude panden in het centrum                                        
 van Zandvoort! 

9.    Raadhuis 
Loop de trap op van het Raadhuis. Zoek het wapen van Zandvoort. 
Welke vissoort vind je terug in het wapen? Hint: Deze vissoort smaakt extra lekker met een uitje erbij.
Vul de tweede letter van het antwoord in op plaats 2, 6 en 7 van je antwoordformulier.

FANTASTISCH! Je hebt alle antwoorden en weet nu wat het geheim van Zandvoort is. Ga snel naar 
het Zandvoorts Museum, lever je Avonturiers Pakket in en ontvang een presentje voor je inzet. 
Blijf altijd goed rondkijken in ons mooie Zandvoort, want de echte schat is tot nu toe nog niet gevonden...
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