
 

Kleuterspeurtocht door de vestingstad 

ZALTBOMMEL 
 
We starten onze tocht op de Markt bij het 
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Ga bij TRIP de trap op van het stadhuis, Markt 10. 
1. Hoeveel treden tel je? 
Antwoord: 
0 18 treden 
0 10 treden 
0 16 treden 
 
2. Naast de trap zie je een bijzondere tafel met een …….? 
Antwoord: 
0 een verkeersbord 
0 een soepbord 
0 een schaakbord 
 
3. Boven het Stadscafé staat een gootspook, welk dier zie je? 
Antwoord: 
0 een varken 
0 een hond 
0 een koe 
 
Nu gaan we links de hoek om de Waterstraat in. 
              
4. Boven de cafetaria zie je een gootspook, wat eet het spook? 
Antwoord: 
0 friet 
0 kroket 
0 lollie 
 
5. Aan de overkant bij de bakkerswinkel op nummer 36 zie je een grijs betonnen beeld. 

Waar valt de persoon in? 
Antwoord: 
0 in een emmer 
0 in een kliko 
0 in een ton 
 
6. Waar loop je onderdoor de straat uit? 
Antwoord: 
0 een brug 
0 een poort 
0 een boog 
 

 



7. Nu zijn we op de Waalkade en steken we de weg over naar het voetpad. Hoe heet het water waar je langs loopt? 
Antwoord: 
0 Rijn 
0 Waal 
0 Maas 
 
8. Loop rechtsaf naar het beeld van Jip en Janneke. Hoe heet het hondje? 
Antwoord: 
0 Takkie 
0 Siepie 
0 Snoopy 
 
9. We steken nu over en lopen de Korte Steigerstraat in. Aan de rechterkant op nummer 11 zien we een kerk, in welk 

jaar kreeg die kerk de eerste steen? 
Antwoord: 
0 1800 
0 1900 
0 2000 
  
10. Aan de linkerkant op nummer 2 is een uitbouw waar Fiep Westendorp gewoond heeft, uit hoeveel ramen kon ze 

naar buiten kijken? 
Antwoord: 
0 3 ramen 
0 2 ramen 
0 4 ramen 
 
11. Op de hoek zien we een toren, hoeveel klokken kun je zien? 
Antwoord: 
0 5 klokken 
0 2 klokken 
0 8 klokken 
 
12. We gaan nu rechtsaf de Gasthuisstraat in en wat heeft het gootspook op nr. 12/14 in zijn hand? 
Antwoord: 
0 een ipad 
0 een dvd 
0 een boek 
 
13. Welk dier zien we op de groene deur van nummer 12? 
Antwoord: 
0 een hagedis 
0 een slang 
0 een kikker 
 
14. We lopen de straat uit en steken over naar de Markt en wat voor dier hangt er aan de muur op nummer 11? 
Antwoord: 
0 een nijlpaard 
0 een gouden paard 
0 een eenhoorn 
 
15. We lopen weer naar de trap van het stadhuis en wat voor dieren zie je op het bordes? 
Antwoord: 
0 leeuwen 
0 panters 
0 tijgers 
 
De antwoorden op de vragen kan je bij TRIP laten controleren. 
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