
 

Namens Dorpsraad Cadzand: Veel plezier en succes met speuren!!! 

 

De grote puzzel-speurtocht van Cadzand (wandelroute) 
+/- 6 km wandelen door en rondom Cadzand 

Oplossing: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Teamnaam: ……………………………………………….  

 

Teamleden:  

 

1. ……………………………………………………………….     4. …………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………….     5. ………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………….      6. ………………………………………………………… 

Contactgegevens: ……………………………………… (telefoonnummer)   ……………………………………………………………. (e-mailadres) 

                                 ……………………………………… (woonplaats) 

Stempel 
 
 
 
 

Stempel Stempel Stempel 



 

Namens Dorpsraad Cadzand: Veel plezier en succes met speuren!!! 

 

Spelregels: 
1. Ieder team bestaat uit maximaal één huishouden; 

2. Per team wordt er één antwoordformulier ingevuld en ingeleverd;  

3. Kinderen tot en met 10 jaar worden begeleid door minimaal één volwassene; 

4. Volg de roze pijlen (         ) voor de wandelroute (groene pijlen zijn voor de fietsroute!); 

5. Zodra je een roze pijl tegenkomt kun je starten met de route. Mogelijke startpunten zijn in ieder geval: 

Ristorante Pizzeria L’Angolo, UMA boutique hotel en bistro of molen Nooitgedacht.  

6. Houd je te allen tijde aan de Corona- en verkeersregels als je onderweg bent; 

7. Tijdens de route verzamel je diverse letters welke je zelf nog in de juiste volgorde moet zetten zodat er een zin ontstaat. Deze zin dien je 

nog aan te vullen op de stippellijn(en), het meest originele antwoord wint een prijs      ; 

8. Je passeert een viertal stempelposten. De stempelposten hebben allemaal een nummer, deze nummers zijn de spaties in het antwoord; 

9. Bij de stempelposten gaat er slechts één persoon uit het team om een stempel, de andere teamleden wachten buiten of op gepaste 

afstand;  

10. Indien er al een ander team bij een opdracht staat, wacht dan op gepaste afstand (minimaal 1,5 meter) tot je aan de beurt bent; 

11. Alleen volledig ingevulde antwoordformulieren worden in behandeling genomen; 

12. Het antwoordformulier dient uiterlijk zondag 23 augustus om 16:00 uur ingeleverd te zijn op één van de volgende twee adressen: 

Erasmusweg 2A, 4506 AA Cadzand  

Prinsestraat 28, 4506 AH Cadzand 

13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

14. Deelname is op eigen risico, wees dus voorzichtig in het verkeer en nogmaals houd voldoende afstand van elkaar! 
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