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Speurtocht voor het hele gezin - Halloween 
 
Wat leuk dat je deze speurtocht hebt gedownload!  
 
Met deze speurtocht kun je met het hele gezin een extra dimensie 
toevoegen aan jullie wandeling door het dorp of het bos. Het doel 
is heel eenvoudig: ga lekker naar buiten, ga samen een stukje 
lopen en ga onderweg op zoek naar een aantal ‘(natuur)schatten’. 
Neem vooral ook je vader, moeder, broer, zus, oma, opa, neef, nicht, 
vriend, vriendin (etc.) mee en ga samen op zoek.  
 
Deze speurtocht kent 3 niveaus: Makkelijk, gemiddeld en moeilijk. Voor oudere kinderen en 
volwassenen is de speurtocht wat moeilijker dan voor jonge kinderen.  
 

Versie 1:  Niveau ‘moeilijk’   Voor volwassenen 
Versie 2:  Niveau ‘gemiddeld’  Voor oudere kinderen 
Versie 3:  Niveau ‘makkelijk’   Voor jonge kinderen 

 
Je kunt deze speurtocht op allerlei manieren uitvoeren. Hieronder geef ik je een aantal ideeën:  
 
Begin: Iedereen pakt de versie van de speurtocht die het beste bij hem past en gaat onderweg 
op zoek naar wat er op zijn eigen blaadje staat. Neem een pen of potlood mee om je vondsten 
af te strepen. 
 
Spel 1: Zet een kruisje in het vakje van de (natuur)schat, die je onderweg hebt gevonden.  
 
Spel 2: Maak van elke natuurschat die je vindt een mooie foto. Maak aan het eind van jullie  
wandeling een mooie collage van alle natuurschatten. Zo heb je een mooie herinnering aan 
deze leuke Halloween-wandeling.  
 
Spel 3: Zet een kruisje in het vakje van de natuurschat, die je onderweg hebt gevonden. Wie 
aan het eind van de wandeling (onderweg) de meeste plaatjes heeft gevonden, heeft 
gewonnen. De winnaar krijgt een knuffel van iedereen uit de groep en wordt blij toegezongen.  
 
Spel 4: Natuurbingo  
Zet een kruisje in het vakje van de natuurschat, die je onderweg hebt gevonden. Wie het eerst 
een horizontaal rijtje vol heeft, krijgt van iedereen in de groep een high five. Wie het eerst een 
verticaal rijtje vol heeft, krijgt van iedereen in de groep een box. Wie het eerst een diagonaal rijtje 
vol heeft, krijgt van iedereen in de groep een ellebooggroet. Wie het eerst de hele kaart vol, 
krijgt een knuffel van iedereen uit de groep en wordt blij toegezongen.  
 
Ik wens jullie heel veel plezier met deze speurtocht!  
 
Met vriendelijke groet,  
Joyce Akse 
 
P.s.: Je mag me mailen om me te laten weten wat je van deze speurtocht vond en/of om me je collage door te sturen. 
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Speurtocht voor het hele gezin – Halloween (versie 1) 
 
Niveau: Moeilijk | Voor volwassenen  
 
Naam:       
 
 
N.B. Neem een pen of potlood mee, zodat je kunt aanstrepen wat je onderweg hebt gevonden.  
 

Heks Konijn Hulst Eikenblad   Spinnenweb 

Beukenblad Spook Dennenappel  Pompoen Bank 

Spin Kastanjeblad Skelet  Kastanje Kraai 

Eekhoorn Pimpelmees Mandarijn Dracula Boomstronk 

Bezem Dennenboom Maan Sfeerverlichting Zombie 
 
 
 
 
Hoeveel natuurschatten heb je in totaal gevonden?     
 
 
 
 
 
TIP: Loopt je schoonfamilie ook mee en wil je de wandeling graag gezellig houden?  
Streep dan niet de heks af zodra je je schoonmoeder ziet…   😉 
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Speurtocht voor het hele gezin – Halloween (versie 2) 
 
Niveau: Gemiddeld | Voor oudere kinderen 
 
Naam:       
 
 
N.B. Neem een pen of potlood mee, zodat je kunt aanstrepen wat je onderweg hebt gevonden.  
 

Heks Hulst Eikenblad   Spinnenweb 

Geel blaadje Spook Pompoen Bank 

Spin Oranje blaadje Skelet Kraai 

Mees Mandarijn Dracula Boomstronk 

Bezem Naaldboom Maan Zombie 
 
 
 
Hoeveel natuurschatten heb je in totaal gevonden?     
 
 
 
 
 
 
N.B. Om in deze versie als eerste een diagonaal rijtje vol te hebben, is het de bedoeling om 4 
natuurschatten te vinden, die je diagonaal op jouw kaart kunt afstrepen.  
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Speurtocht voor het hele gezin – Halloween (versie 3) 
 
 
Niveau: Makkelijk | Voor jonge kinderen  
 
Naam:       
 
 
N.B. Neem een pen of potlood mee, zodat je kunt aanstrepen wat je onderweg hebt gevonden.  
 
 

Heks 
Spook 

Eikenblad   Spinnenweb 

Spin Zombie Boomstronk 
Kraai 

Vogel Naaldboom Skelet Pompoen 

Mandarijn Maan 
Kastanjeblad 

Dracula 

 
 
 
 
Hoeveel natuurschatten heb je in totaal gevonden?     
 
 


