
 
 

U aangeboden door Dorpsraad Cadzand 

Spelregels en spelformulier Hazenpad 

Kies jij liever dit Hazenpad? Ben je een kanjer in spelletjes en 

zoekopdrachten? Neem dan dit spelformulier en ga op pad!  

 

- Volg deze afbeelding van de paashaas. Ieder haasje heeft een opvolgend 

nummer (1 t/m 18) zodat je steeds weet of je het juiste spoor volgt; 

- Het beginpunt is bij de Minibieb. Maar zodra je een haasje  

tegenkomt kun je ook vanaf dat punt beginnen met volgen. Je komt dan uiteindelijk 

weer op hetzelfde punt uit. Beginpunt is dus tevens eindpunt; 

- De (meeste) genummerde haasjes hebben ook een opdracht. Je kunt de antwoorden 

invullen op dit spelformulier; 

- Heb je alle antwoorden ingevuld, lever het spelformulier in (Prinsestraat 28, 

tegenover de Minibieb) en ontvang een lekkere attentie; 

- Wees voorzichtig in het verkeer, deelname voor eigen risico! 

 
Veel plezier en succes met de opdrachten! 

 
 

1. Startpunt -> Minibieb 
 
2. Zoek het mandje met eitjes en leg de eitjes op gewicht. Begin met het 

    lichtste eitje en schrijf de juiste volgorde op. 

    ………………………………………………………… 

 

3. Zoek de eieren, pak de lepel en loop over de evenwichtsbalk. Lukt dit zonder 

    het ei te laten vallen? Is dit te makkelijk? Je kunt ook via het klimrek gaan       

 

4. Je bent op het goede spoor, maar helaas hier geen opdracht     ). Vervolg het 

    Hazenpad… 

 
5. Zoek de 7 verschillen 

    75: …………………………………………………………………………………… 

    45: …………………………………………………………………………………… 

    25: …………………………………………………………………………………… 

    35: …………………………………………………………………………………… 

    55: …………………………………………………………………………………… 
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 Heb je alle 7 verschillen gevonden? Vervolg dan je pad richting het dorp… 

 

6. 1 -> …………                3 -> ………… 

    2 -> …………   4 -> ………… 

 

Vervolg je pad… 

 

7. Goed gezocht, maar helaas geen opdracht hier! 

 
 

8. Vul de Paaspuzzel in. 

   Horizontaal:       Verticaal: 

   3. ………………………………………………………………  1. …………………………………………… 

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

   7. ………………………………………………………………  4. …………………………………………… 

   8. ………………………………………………………………  6. …………………………………………… 

   10. ……………………………………………………………  8. …………………………………………… 

   11. ……………………………………………………………   9. …………………………………………… 

 

Vervolg je weg richting Jan de Baenstraat… 

 

9.  Sudoku 

     6 = ………      9 = ………      12 = ……… 

     7 = ………    10 = ………      13 = ……… 

     8 = ………    11 = ………      14 = ……… 

 

Vervolg het Hazenpad… 

 

10. Rijmspel 

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

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

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

 

11. Ga maar snel verder richting Mariastaat, hier is geen opdracht!  
 

12. Vervolg het spoor… 
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13. Antwoord Rebus: ………………………………………………………………………………………………. 

 
14. Uitkomst rekenopdracht: ………… 

 
15. Hoeveel paaseitjes tel je op de puzzel: ………… 
 

16. Welk dopje hoort bij welk ei? 

      1 -> ………    3 -> ………     5 -> ……… 

      2 -> ………    4 -> ……… 

 

17. Nog een paar sprongen en je bent terug bij het beginpunt… 

 

18. Je bent nu terug bij het beginpunt, te weten de Minibieb. Nog één opdracht 

      te gaan. Tel het aantal vogeltjes in het boompje bij Prinsestraat 28 
      (tegenover Minibieb).  

 
      Aantal vogels: ………… 

 
 
Heb je het antwoord ingevuld? Lever hier dan gelijk je spelformulier in! 

 
 

 

 

 


