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Dit jaar staan er ook weer kleinere eieren 
bij verschillende winkeliers. Ga samen 
op zoek naar de geschilderde paaseieren, 
beantwoord de speurtochtvragen 
en schrijf de antwoorden op deze 
speurtochtkaart. Alle kinderen kunnen 
met een ingevulde speurtochtkaart een 
cadeautje ophalen. Veel speurplezier!

Hoe werkt de Paasspeurtocht?

Pasen komt eraan en daarom komt er voor de derde keer een 
prachtige pop-up expositie met geschilderde reuzenpaaseieren 
op de Brink. Als je tussen 24 maart en 10 april langs het 
grasveld bij het Drents Museum loopt, word je zeker weten 
verrast door de kunstwerken. Deze kunstwerken zijn gemaakt 
door scholieren van de scholengemeenschap CS Vincent van 
Gogh en verschillende basisscholen.

Tijdens de koopzondag van 26 maart 
kunnen de kinderen bij de megafinish 
op het Ceresplein een cadeautje ophalen. 
Er is dan ook een kinderworkshop te 
doen en er staan spelletjes klaar! Op de 
overige dagen kunnen de kinderen bij 
VVV Assen aan de Marktstraat 8-10 een 
cadeautje ophalen.



SPEURTOCHT
VRAGEN

Klaar met de speurtocht? Haal een cadeautje 
op bij de megafinish op het Ceresplein tijdens 
de koopzondag van 26 maart of op overige 
dagen tijdens winkeltijden bij VVV Assen 
aan de Marktstraat 8-10. Benieuwd of je 
antwoorden goed zijn? Scan de QR-code voor 
het antwoordenblad!

Haal een cadeautje op!

Kan jij alle

paaseieren

vinden?

Welke vrucht zie je hier? 

Bij welk chipsmerk hoort deze 
meneer? 

Hoe heet dit allerliefste vogeltje? 

In welk vervoersmiddel zit dit 
kuikentje? 

Welke groente zie je op dit ei? 

Welke Pokémon zie je hier? 

Hoeveel draakjes zweven er rondom 
deze planeet?

Van wie is dit verrassingsei?  

Noem de kleuren van de regenboog 

Welk lief, bruin diertje kijkt je hier 
aan? 




