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BUURTVERENIGING HORSTERWEG 
 

De maatregelen die getroffen zijn voor het bestrijden van Coronavirus raken ons allemaal. Ze 

raken ons in het dagelijks leven. Er moet worden geïmproviseerd. 

Dit geldt ook voor de activiteiten die wij als buurtvereniging zouden willen organiseren.  

Graag willen we nu een corona-proof aktiviteit organiseren voor alle leden:  

een speurtocht, met als onderdeel het afhalen van “iets lekkers” bij wijkgebouw De Waeg. 

 

Wat gaan we doen: 

 

Als je je aanmeldt ontvang je van ons een “puzzel-pakket”.  

Je loopt/fietst/stept/kruipt met je eigen huishouden, corona-proof, op een eigen gekozen 

moment over de Horsterweg en zij-straten (zie het kaartje op de volgende pagina), en kijkt 

dan goed om je heen. 

Je lost de puzzels uit het puzzel-pakket (thuis en/of onderweg) op. 

Je geeft de oplossing van de puzzel op het afgesproken tijdstip af bij de Waeg. 

Daarbij ontvang je iets lekkers wat je thuis kunt nuttigen. 

 

Wat hebben we van jou nodig: 

• De naam van je eigen huishouden: verzin een leuke naam. 

• Je adres waar de puzzel kan worden afgeleverd en eventueel je mailadres. 

• De keuze voor het dagdeel waarop je de puzzel gaat inleveren.  

 

Je kunt je aanmelden voor deze activiteit tot en met 23 maart. Daarna ontvang je binnen 

enkele dagen het puzzelpakket in je brievenbus. 

Tot die tijd kun je de route al zo vaak afleggen als je zelf weet, Hoe vaker je om je heen 

kijkt… hoe groter de kans dat je een aantal opdrachten al meteen kunt oplossen. 

Deelname aan deze speurtocht is gratis. 

Doe je mee? Vul dan onderstaand strookje in en lever dat in vóór 23 maart  

bij Heleen, Horsterweg 252, of Bij Bart, Greyenstraat 49,  

of stuur het per mail naar opgeven@horsterwaeg.nl  

 

 
 

Naam huishouden:  

 

Adres:  

 

Mailadres:  

Dagdeel waarop je de 

puzzel komt inleveren: 

o Vrijdag 2 april tussen 11:00 en 16:00 

o Zaterdag 3 april tussen 11:00 en 16:00 

o Zondag 4 april tussen 11:00 en 16:00 

o Maandag 5 april tussen 11:00 en 16:00 
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