
 
Wil je hulp bij het leren van Nederlands, rekenen of je digitale 
vaardigheden verbeteren? Kom langs bij het 
Taalpunt in de bieb!  
Taalpunt Wezep/Oldebroek 06-4570 6801  
Maandag 14.00-16.00 Vrijdag  17.00-19.00 uur 
spreekuur bibliotheek Wezep 
taalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl  

 

 

   

         

Speurtocht door Oldebroek  
Veel plezier!  
  
Start op de parkeerplaats bij de Boni.  
Neem het pad naar de Zuiderzeestraatweg met de Boni aan je linkerkant.  
       
Opdracht 1. Wat betekent het bord aan het begin van dit pad?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Ga aan het einde rechtsaf en loop tot aan de bushalte.  
  
Opdracht 2. Welke buslijn gaat van Zwolle naar Nunspeet?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opdracht 3.  Wat is een buurtbus?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Loop weer verder. Je ziet dan een kerk aan de rechterkant.  
  
Opdracht 4.  Welke godsdiensten ken je?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Ga weer verder lopen.  
Tegenover Bakker Schuld is een het laantje, deze moet je ingaan.  
  
Opdracht 5.  Wat voor gebouw staat er aan het eind?  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opdracht 6.  Welke taken heeft de brandweer?  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
Aan het einde van het laantje ga je rechtsaf.  
Steek daarna de kruising recht over.  



En ga de eerste straat links in.  
  
 
Opdracht 7.  Kun je 5 nationaliteiten noemen? Welke?  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opdracht 8.  Wat betekent het bord aan de ingang van deze straat? Hoe hard mag je hier 
rijden?  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Kijk goed rond. Het Raadhuis is te zien, loop die richting uit.  
Vervolg je weg op de Van Asch van Wijcklaan.  
  
Opdracht 9.  Waarvoor kun je terecht op een gemeentehuis?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opdracht 10.  Welke dorpen horen bij de gemeente Oldebroek?   
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opdracht 11.  Hoeveel inwoners zou de hele gemeente Oldebroek hebben?  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Ga rechtsaf de Anjerstraat in.   
Loop linksaf de Bloemstraat in. Deze is eerst smal.  
Ga daarna de Rozenstraat in.  
  
Opdracht 12.  Welke bloemen(straten) heb je gezien? Kun je deze bloemen omschrijven of 
tekenen?   
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Vervolgens ga je aan het einde van de Rozenstraat rechtsaf.  
Steek daarna de Stationsstraat recht over.  
  
Opdracht 13.  Hoe heet het gebouw aan de rechterkant?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opdracht 14.  Waarvoor dient dit gebouw?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Loop rechtdoor het fietspad op.  
Ga daarna het onverharde pad op.  



  
Opdracht 15.  Kun je 3 soorten bomen noemen die je op dit pad ziet?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Steek voorzichtig de Zuiderzeestraatweg over.  
Loop dan richting Hendriks.  
   
Opdracht 16.  Wat kun je hier leren?  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
Loop langs Veldkamp Witgoed.  
  
Opdracht 17. Wat is witgoed?  
  

 
Ga tegenover de Stationsstraat de parkeerplaats op. Hier ben je ook begonnen.  

 

Dit is het einde van deze speurtocht.  
  
Opdracht 18.  Hoe vond je de speurtocht? Omschrijf het zo goed mogelijk.  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Wil je kans hebben om een boekenbon te winnen? Lever dit dan in bij de bibliotheek in 
Oldebroek t.a.v. Barrie Nitrauw van het Taalpunt. Je mag het ook mailen naar: 
taalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl  
 
Zet dan wel je naam en telefoonnummer erbij! 
En lever het in voor 15 september. 
 
Met hartelijke groet, het Taalpunt. 
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