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Hey jij daar! Wat een gekke tijd hè deze Corona-tijd? Dat vinden we allemaal! En om het toch met elkaar 

allemaal een beetje vol te houden, heeft de Ondernemersvereniging van Vaassen voor de 2de keer  een toffe 

speurtocht gemaakt MET gave prijzen! Print dit papier thuis, neem een pen mee, kleed je lekker aan en ga op 

pad! Samen met je ouder(s), je broertje(s), zusje(s), verzorger(s) of vriendje(s): alles mag, als je je maar houdt 

aan de geldende Corona-maatregelen! In elke etalage of bij elk bedrijf vind je één of meerdere letters. Noteer 

deze letters goed en maak er aan het einde van de speurtocht een korte zin van. Alle letters moeten op 

uiteraard! De zin die je gevonden hebt, kun je inzenden via het formulier dat je vindt op: 

www.ondernemersverenigingvaassen.nl/speurtocht/ Uit alle juiste inzendingen trekken wij op 3 maart een 

aantal winnaars die van ons bericht ontvangen! 

1. De Speurtocht start bij Kolkman Wonen aan 

de Deventerstraat 15A, hier vind je meteen 

twee posters met de eerste letters. Loop vanaf 

Kolkman Wonen op de Deventerstraat in de 

richting van Bakkerij Hagen. Hier vind je 2 letters. 

Sla aan het einde van de weg rechtsaf naar slijterij 

Kooijer.

2. Dan steek je de weg over naar Kasteel 

Cannenburch. Bij het kasteel én bij Maarten in ’t 

Koetshuis hangen nog 2 letters.

3. Vanaf Kasteel Cannenburch loop je naar de 

Dorpstraat. Let op! Hier hangen heel erg veel 

letters, dus kijk goed om je heen en houd bij het 

noteren van de letters de juiste volgorde aan.

4. Start bij Ami Kappers dan Huiskes dames mode 

en Meiling optiek. 

5. Sla linksaf naar de Vicarieweg bij Stillewagt 

Koeltechniek vind je weer een letter!

6. Loop terug naar de Dorpsstraat kijk bij; Neijenhuis 

schoenen, Van Triest, Opticontact en Bruna- top 

1 toys. Als je de juiste route hebt gelopen moet je 

nu 3 woorden hebben. Mocht dit niet zo zijn dan 

moet je even terug om alles te controleren.

7. Vervolgens loop je nog even langs Bloemsierkunst 

Maarten. 

8. Loop richting het marktplein kijk even bij IJssalon 

Rozeboom. Ohhhh hebben jullie ook zoveel zin in 

de zomer? Doe een leuk dansje misschien helpt 

dit en hebben we snel weer heerlijk zomer weer.

9. Vanaf het marktplein ga je naar de Jan 

Mulderstraat daar hangt bij Total Electronics een 

letter. 

10. Vanaf de Jan Mulderstraat loop je via de 

Houtzagerstraat naar de Albert Heijn. 

11. Vanaf de Albert Heijn loop je terug via het paadje 

naar de Dorpsstraat, je loopt naar de Etos.

12. Kijk bij Eethuis Eekterzicht, bij Naast Anne en Bij 

Anne, bij Emma & Sam en Fifty8 ! 

13. Vanaf Fifty8 loop je richting de Kosterstraat , 

sla rechtsaf naar de Stationstraat bij Haarstudio 

Charmaine hangt een letter. Je loopt weer terug 

op de Stationstraat dan richting de Kosterstraat. 

Steek de Dorpstraat over naar de Marijkeweg 

zoek de letter bij Doorn & van der Haar 

computers.

14. Vanaf de Marijkeweg loop je terug naar de 

Dorpstraat naar In Style, Keurslager Kroon, 

Heiwegen en Reerink.

15. Vanaf Reerink loop je rechtdoor naar de oude 

Apeldoornseweg hier vind je Bloemencentrum 

de Lelie. Op nummer 20 aan de oude 

Apeldoornseweg zit kleding reparatie Lia ten 

Hove.

16. Loop tot het kruispunt , bij het kruispunt sla je 

linksaf richting De Laan van Fasna hier hangen bij 

de Woodsmen en bij Baderie Reusken 2 letters.

17. Nu moeten jullie even een lekker eindje lopen 

want de laatste letters vind je bij Bouwmeester 

aan de Deventerstraat. Huppel/dans/ zing 

onderweg lekker en zeg de mensen die je 

tegenkomt gezellig gedag!

Je hebt nu alle letters, nu is het aan jou 

om er een zin van te puzzelen!

Hint: het gaat om 7 woorden!

Heel veel succes!
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