
Lieve leden,  

 

Hierbij de grote wandelspeurtocht van Sociëtas! Ga op ieder moment van de dag samen met 

iemand anders de speurtocht lopen. Op dit moment wordt er veel gewandeld en met deze 

speurtocht hopen we wandeling nog leuker te maken voor jullie. Onderweg kunnen jullie 

letters verzamelen. Met deze letters kunnen jullie aan het einde een woord vormen. Als jullie 

het juiste woord naar Stefan (06-33029497) sturen, kunnen jullie een leuk prijsje bij hem 

ophalen. Heel veel succes, maar vooral: Veel plezier! 

 

P.S. meld van tevoren wel even bij Stefan dat jullie gaan lopen, zodat hij weet dat hij een 

antwoord kan verwachten, of eventueel kan helpen met een kleine hint! 

 

De Speurtocht: 

 

Begin in het Noorderplantsoen bij Zondag.  

Welk biermerk staat er op de parasols? 

➔ Noteer de 3e letter  

 

Loop om de plantsoenvijver en sla linksaf. Langs welke kroeg kom je? 

➔ Noteer de 1e letter  

 

Ga rechtsaf de Noorderbinnensingel op en neem de eerste afslag naar links.  

 

Loop door deze straat en neem de 2e afslag naar rechts, vergeet ondertussen niet om even 

naar bunker te zwaaien.  

 

Loop door tot je aan je linkerhand een plein ziet. Wat is het gebouw rechts van je? 

➔ Noteer de 3e letter  

 

Steek de gracht over en ga na de gracht de 2e afslag naar rechts. Hoe heet deze straat? 

➔ Noteer de de 6e letter  

 

Sla linksaf zodra je een fietsenwinkel ziet. Loop door deze straat. Aan de rechterkant kom je 

een gebouw van de RUG tegen. Hoe heet dit gebouw?  

➔ Noteer de 1e letter  

 

Vervolg je weg door deze straat. Aan de rechterkant kom je langs 1 van de bedrijfjes waar 

Sociëtas een kortingsdeal mee heeft. Je krijgt hier 10% korting op je bestelling. Hoe heet dit 

zaakje? 

➔ Noteer de 2e letter van het 2e woord  

 

Nu jullie hier toch zijn, wellicht is het tijd voor een pauze met een lekkere snack! Loop 

vervolgens door tot je een supermarkt tegenkomt. Welke Latijnse god staat bovenop het 

gebouw? Als jullie er niet uitkomen wil Google vast een handje helpen. 

➔ Noteer de 2e letter  

 



Je staat nu op een plein. Steek dit plein over richting een ander groot plein. Ga linksaf zodra 

je rechts een grote winkelstraat ziet. Hoe heet het straatje waar je nu staat?  

➔ Noteer de 1e letter  

 

Loop de straat uit tot je niet verder kunt en sla dan linksaf. Ga vervolgens de eerste straat 

rechts. Loop door tot je rechts een van de kortingsdeals van Sociëtas ziet. Hoe heet deze 

zaak? 

➔ Noteer de 5e letter van het laatste woord 

 

Loop door tot je over het water bent en ga dan rechtsaf. Ga de eerste grote straat links. 

Loop deze straat helemaal door tot je een park ziet. Hoe heet dit park? 

➔ Noteer de 5e letter 

 

Blijf deze weg volgen tot je links de laatste kortingsdeal van Sociëtas ziet. Wat kun je hier 

halen? 

➔ Noteer de 5e letter 

 

Loop vooral even bij deze zaak, om samen nog even een versnapering te halen. 

Ondertussen kunnen jullie gaan puzzelen. Maak met alle letters een woord en stuur dit 

woord naar Stefan. Als jullie het woord goed hebben krijgen jullie een prijsje. Succes! 


