
BREDENSE BRUINVISSEN - PAASZOEKTOCHT 

 

We starten op de parking van het zwembad, verlaten de parking en gaan naar links tot aan de Fritz Vinckelaan. 
Ondertussen los je volgende vragen op. 

1. Wie was de burgemeester toen het centrum plechtig werd opengesteld?  
2. Hoe noemt de cafetaria van het zwembad? 
3. Welke mutualiteit passeer je? 

 

Aan de Fritz Vinckelaan gaan we naar links tot aan de rotonde. Bij de rotonde slaan we rechtsaf , richting het 
skatepark. Ondertussen los je volgende vragen op. 

4. Hoeveel zonnepanelen liggen op het dak van het huis met nr. 107? 
5. Welke bekende natuurwetenschapper kom je tegen? 
6. Welke gemeente waren we in 2018? 

We nemen het paadje links van het skatepark tot aan de witte muur. Aan de witte muur gaan we naar links en 
houden in de Merelstraat links aan richting naar de Sluizenstraat. Ondertussen los je de volgende vragen op.  

7. Hoeveel bloemen tel je op het bord van het speelplein. 
8. Welk hemellichaam zie je bij huisnummer 41. 
9. Hoeveel kleine vogeltjes heeft mamavogel op de brievenbus van het huis met nummer 34. 

Aan de Sluizenstraat naar links tot aan de Molenstraat. Via de Molenstraat en langs de begraafplaats naar de kerk. 

10. Hoe noemt de begraafplaats? 
11. Hoeveel rode glasdallen zie je aan de  begraafplaats? 

Aan de kerk gaan we links en volgen we de rechterkant van het plein tot aan het paadje naast Kind en Gezin. 

12. Zoek de hypothetische voorstelling van de kerk. Van welke eeuw is deze voorstelling? 
13. Welke dieren zijn hier geschilderd op de muur in deze buurt? 
14. Hoeveel schommels vind je terug op het speelplein? 

We nemen dit paadje, voetweg 13 en gaan via voetweg 17 naar de rotonde van de Duinenstraat. Zie afbeelding: 

  
 

15. Welke landen wijst het kunstwerk aan in het midden van de rotonde? 
16. Hoe noemt het zorgcentrum in de buurt? 

 

 

 



Aan de rotonde nemen we de derde afslag en gaan we via de Keerweg naar het Vicognepark. 

17. Hoeveel vissen zie je op de muurschilderij in de Keerweg? 

Via het Vicognepark gaan we langs de bibliotheek naar de voorkant van het gemeentehuis. 

18. Wat staat er op het boek dat openligt aan de bibliotheek? 
19. Wanneer werden onze millenniumbomen geplant? 
20. Uit hoeveel panelen bestaat het schilderij in het gemeentehuis bovenaan de trap recht voor je? 

Van het gemeentehuis gaan we via de Populierenlaan naar het paadje dat we vinden in de Eikenstraat. Ondertussen  
los je volgende vragen op. 

21. Hoeveel poten heeft de vredestafel? 
22. Wat is de som van alle cijfers samen van het telefoonnummer van het dagverblijf in de Populierenlaan?

Via dat paadje in de Eikenstraat gaan we naar Parc Ramakers. In Parc Ramakers 
los je volgende vragen op. 

23. Hoeveel verlichtingspalen staan er aan de vijver? 
24. Hoeveel banken staan er aan deze vijver? 

We verlaten het park ….  zoals aangeduid op het plan en gaan via de Ijzerlaan naar de 
Frankrijklaan. 

Aan de Frankrijklaan gaan we naar rechts steken de Zeelaan over en aan de Zegelaan gaan we naar links. In de 
Zegelaan zoek je naar het paadje aan uw rechterzijde. We nemen het pad en op het einde ga je naar links richting 
een speelplein. We blijven het pad volgen en steken volgende straten over, Pauwhoflaan, Parklaan en Sluisvlietlaan. 
Aan sluisvlietlaan gaan we naar rechts en via het speelplein gaan we naar de Breeweg. Op het speelplein los je 
volgende vragen op. 

25. Hoeveel banken staan er op dit speelplein? 
26. Hoeveel gaten zitten er in de klimmuur? 

We steken de Breeweg en Wulpestraat over en gaan via het pad naar Pluvierenerf. Aan Pluvierenerf gaan we naar 
rechts. Zie plan: 

 

 



Op het einde van de straat is er links terug een speelplein. Op het speelplein los je de volgende vraag op.  

27. Wat is de naam van de boot? 

 We volgen het plan tot aan ter Cuereplein en lossen dan de volgende vraag op. 

 

28. Hoeveel stippen tel je op de paddenstoelen samen? 

Voorbij het speelplein gaan we rechts, via  de Vicognelaan naar de Polderstraat. 

29. In de Vicognelaan woont er aan de rechterzijde een hele speciale kat. Wat is er zo speciaal aan die kat? 

Aan de Polderstraat gaan we naar rechts richting het zwembad, onze startplaats. In de polderstraat is er een hoeve. 

30. Wat is de naam van deze hoeve? 

 

DE SCHIFTINGSVRAAG: Hoeveel juiste antwoorden zullen er zijn van alle inzendingen samen? 

 

Hopelijk hebben jullie genoten van de zoektocht.  

Mvg het BBV-team. 
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