
Deelnemer(s): 

Leeftijd: 

Telefoonnummer: 

KORTE SINT PITER STRÚNTOCHT 

1 Start in de muziektent op ‘it Grien’. Opdracht ❶

2  Strún richting de brillenwinkel door de  

‘Boogstrjitte’ en daarna door een steegje  

naast de Bierhalle naar de ‘Hoofdstraat’.

3  Hier strún je rechtsaf, vanaf de ‘Hoofdstraat’ 

strún je achter Andreanum langs door de  

‘Kleine Buren’. Opdracht ❷

4  Bij Aafkes Glêswurk /Pand 10B kom je uit op de  

‘Parkstraat’ hier strún je rechtsaf. Als je het 

borstbeeld van Eeltsje Hiddes Halbertsma ziet 

strún je de weg over. Je strúnt dan door langs 

het parkeerterrein het ‘Wilhelminapark’ in.

5  In het park strún je rechtsaf over het hoge  

bruggetje. Daarna strún je linksaf langs het  

geitenveld richting de volière. Opdracht ❸

6  Strún daarna over het platte houten bruggetje 

naar ‘Friesma State’. Opdracht ❹

7  Na de opdracht strún je richting de huisarts. Ver-

volgens strún je linksaf over de ‘Oostergoostraat’.  

Opdracht ❺ En strún door tot aan de ‘Jogchum 

Nieuwenhuisstraat’, sla links af. 
 

8  Strún over de ‘Jogchum Nieuwenhuisstraat’  

Opdracht ❻ door tot de ‘Gedempte Haven’. 

Strún de eerste strún de eerste straat rechtsaf de 

‘1e Oosterveldstraat’ in, strún verder door dit 

straatje. 

9  Strún bij de volgende kruising linksaf en strún  

daarna direct weer linksaf de ‘2e Oosterveld-

straat’ op. Je strúnt nu recht op Wolwinkel  

Van Draad af. 

10  Strún rechts van de Wolwinkel Opdracht ❼ door 

de ‘Fermanjesteech’ waarna je weer uitkomt  

op de ‘Hoofdstraat’ hier strún je rechtsaf.

11  Strún door tot de poort van de ‘Sint Piterkerk’.  

Opdracht ❽

12  Strún een klein stukje terug en ga rechtsaf de 

‘Hofsgrêft’ op. Opdracht ❾. Strún daarna linksaf 

richting ‘Oostergoo’.

13   Strún over de ‘Waachshaven’, zoek Sint Piter  

aan de linkerkant Opdracht ❿

14  Strún daarna richting het ‘Halbertsma’s plein’ 

naar Amicaal Opdracht ⓫

LET OP!  BIJ HET  OVERSTEKEN!

LEVER JE STRÚNTOCHT FORMULIER IN BIJ BAKKER BOONSTRA

- Data: 13 t/m 21 februari 

- Lengte strúntocht: circa 1,5 - 2 uur 

-  Langs de route vindt je verschillende  

mijtertjes. Bekijk bij een opdracht of  

hier extra informatie op staat. 

 

Meenemen: pen en telefoon.



OPDRACHTEN

BINGO
OPDRACHT ❶ WOORDEN RADEN, LIEDJE ZINGEN

In de muziektent zie je één van de Sint Piter liedjes hangen. 

Maar, o jee! Er missen een paar woorden. Kun jij het liedje 

zingen en de verdwenen woorden opschrijven? 

1.  2.  

3.  4. 

OPDRACHT ❷ VREEMDE VOGELS

Ooh, kijk daar eens! Kun jij vertellen welke dieren er  

verstopt zitten tussen het struikgewas van Andreanum?

1. H  2. F  

3. V  4. R 

OPDRACHT ❸ PAKJES TELLEN IN HET PARK

Langs de route in het park is Aldemar zijn pakjes  

kwijtgeraakt. Kun jij ze allemaal vinden?  

Vul het juiste aantal in: 

OPDRACHT ❹ LETTERS ZOEKEN 

Als je goed kijkt zie je bij Friesma State allemaal letters.  

Zie jij wat er staat? 

Schrijf het op:  

OPDRACHT ❺ HINKELPAD

Voor je zie je een hinkelpad. Zoek een takje of steentje en 

ga samen een potje hinkelen. Veel plezier!

OPDRACHT ❻ ZOEK DE VERSCHILLEN

Heb je het bord met de tekeningen van  

Aldemar al gevonden? Hier staan in totaal  

7 verschillen op. Kun jij ze vinden? Schrijf ze op:

1.  2.  

3.  4. 

5.  6.  

7.  

OPDRACHT ❼ BINGO

In de hoofdstraat kun je alle plaatjes zoeken van deze  

bingo. Kun jij ze allemaal vinden en BINGO maken?  

Zet een kruis door de plaatjes die je gevonden hebt.

OPDRACHT ❽  

GLUREN IN DE SLAAPKAMER VAN SINT PITER 

Wist je dat Sint Piter altijd in de slaapkamer bij de  

Sint Piter kerk slaapt als hij in Grou is. Als het hek open 

is kun je even naar binnen gluren en kijken of hij thuis is. 

Kijk ook goed of je hier het laatste plaatje  

van je bingo kaart kunt vinden.

OPDRACHT ❾ HINKELPAD

Ook hier zie je een hinkelpad. Zoek een takje of steentje 

en ga samen een potje hinkelen. Veel plezier! 

OPDRACHT ❿ SINT PITER SELFIE

Heb jij dit prachtige kunstwerk van Sint Piter al eens goed 

bekeken? Mooi is hij hé? Maak je mooiste selfie bij de 

muurschildering en plaats je selfie online en ‘tag’ Sint 

Piter of gebruik de #sintpiterstrúntocht.

OPDRACHT ⓫ MEMORY XXL 

Heb je de memory kaarten al gevonden? Leg alle kaarten 

op de kop en schud ze goed door elkaar. Om de beurt 

mag je twee kaarten omdraaien. Heb je het goed? Dan 

heb jij deze kaarten gewonnen. Heb je het fout? Dan 

draai je de kaarten weer om en is de volgende speler aan 

de beurt. Het spel is afgelopen als alle kaarten op zijn. 


