
   

 

 
 

 

 

 

1 Startpunt: Wijkhuis Oost (Boerhaavelaan 79). Wat kun je hier allemaal doen? 

2 Loop naar het speelplein achter het wijkhuis. Dit is het Van ‘t Hoffplein.  
Op welk dier lijkt het rode speeltoestel? 

3 Loop een stukje door de Van 's Gravesandestraat en ga links de Newtonstraat in. 
Newton was een wetenschapper, een uitvinder. Wat heeft Newton ontdekt? 

4 Je komt nu aan bij het Newtonplein. In de struiken staat een beeld verstopt.  
Heb je hem gevonden? Welke sport laat hij zien? 

5 Het Newtonplein heeft een bijzondere geschiedenis. Wat kun je daarover 
vertellen? Tip: er staat een bord met uitleg. 

6 Loop het plein over en ga naar links de Pascalstraat in. Loop richting de Buijs 
Ballotsingel. Deze straat heet zo omdat er een singel ligt. Wat is een singel? 

7 Langs het water staat een broodbak. Welke talen zie je op de bak staan? 

8 Waarvoor wordt deze broodbak gebruikt? 

9 Ga naar rechts en steek de grote weg (Lorentzlaan) over. Je komt nu in de wijk 
waar veel nieuwe huizen staan. Welke supermarkt is hier ook? 

10 Ga het Fultonplantsoen in. Weer een leuke plek gevonden om te spelen! Ga naar 
rechts de Morsestraat in. Wat is een morsecode? 

11 Ga naar links de Daltonstraat in. Blijf de Daltonstraat volgen. Je ziet nu Sportzaal 
Oost. Welke sporten kun je hier doen? 

12 Loop verder naar Het Schieveldje. Dit speelveld is meer dan een plek om te 
spelen. Wat gebeurt er onder het speelveld? Tip: bekijk het informatiebord. 

13 We zijn nu bij een van de basisscholen in Schiedam-Oost: de Peperklip. De naam 
van deze school lijkt op een voorwerp. Teken dat voorwerp. 

14 Loop langs de school en steek de weg over. Loop een klein stukje de Van 
Swindenstraat in. Je komt nu bij het Edisonplein. Thomas Edison was een 
uitvinder. Wat is zijn bekendste uitvinding? 

Speurtocht: Ontdek Oost 

Een speurtocht en wandeling langs de mooiste en leukste plekjes van Schiedam-Oost.  
De speurtocht duurt ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor kinderen van de 

basisschool maar iedereen kan meedoen! Schrijf de antwoorden op de achterkant. 

Pak een pen en start! Veel plezier! 



   

 

 
 

 

 

15 Ga rechts naar de Oosterstraat. De Oosterstraat is oudste straat van de wijk. In 
welk jaar is deze straat aangelegd? 

16 Loop een stuk door de Oosterstraat en ga dan naar rechts naar het station. Dit is 
station Schiedam Centrum. Dit is een station voor treinen, metro's, bussen en 
trams. Waar kun je allemaal naartoe vanaf dit station? Noem 3 steden. 

17 Loop richting het water. Weer een speelpleintje! Loop verder naar het water. Dit 
is de Overschiesestraat. Lange straten hebben vaak de naam van een plaats. In 
welke plaats kom je als je naar rechts zou gaan en deze straat blijft volgen?  
(Ga niet naar rechts.) 

18 Ga naar links en loop richting het centrum. Je komt nu bij een wel een héél 
bijzonder gebouw: een ruïne. Dit  zijn de resten van een oud gebouw. Wat was dit 
vroeger? 

19 Wat is de naam van de vrouw die hier vroeger woonde? Tip: er is een standbeeld 
van haar gemaakt. 

20 Loop naar het grote plein, het Stadserf. Wat kun je hier allemaal doen? 

21 Loop het plein over en ga naar de grote kerk. Dit is geen gewone kerk. Dit is de 
Liduina Basiliek. Basiliek is een eretitel voor een aantal kerken in Nederland, 
België en Suriname. Het is dus heel bijzonder!  
In welk jaar is de Liduina Basiliek gebouwd? 

22 Laat de kerk achter je en loop door de Christiaan Huygenstraat. Je komt dan bij 
het Land van Ris. Een mooi stukje groen met bijzondere kunstwerken.  
Welke heb jij gezien? 

23 Loop verder naar het Copernicusplein. Dit plein is vernoemd naar Nicolaas 
Copernicus. Hij was wiskundige en astronoom.  
Wat zie je afgebeeld op het plein? Tip: kijk ook omhoog. 

24 Laat het plein achter je en loop door de Copernicusstraat. Ga naar rechts de 
Laurens Costerstraat in. Loop door tot je bij het Archimedesplein komt.  
Wat kun je hier doen? 

25 Steek het plein over. Ga naar links bij de Ohmstraat. Steek de Marconiweg over. 
Wat is dit gebouw? 

26 Loop een stukje terug en ga verder links naar de Korte Singelstraat. En dan weer 
naar link naar de Marconistraat. Aan het begin van de straat staat een publiek 
gebouw. Wat kun je in dit gebouw doen? Tip: je hebt een pasje nodig. 

27 Loop verder in de Marconistraat. Je komt nu bij een grote speelplaats.  
Wat is de naam van deze plek? 

28 Ga verder op de Marconistraat en ga links de Galileistraat in. Welke school staat 
hier? 



   

 

 
 

 

 

29 Loop verder door de Galileistraat. Je bent nu bij Halleyplein. Hier staat een 
mozaïek. Heb je hem gevonden? Wat is er afgebeeld? 

30 Loop terug naar de Galileistraat. En ga naar de Halleystraat. Volg de Halleystraat 
tot dat je weer bij het water bent. Je bent nu op de Swammerdamsingel. Je ziet 
een wit houten bruggetje.  
Maak een foto van jezelf op de brug en deel deze foto op social media. Gebruik de 
hashtags #schiedam #ontdekoost #oostpactdoor  

31 Ga weer terug naar de Swammerdamsingel, ga naar links en blijf deze singel 
volgen. Steek de weg (Boerhaavelaan) over. Je bent nu weer terug bij het 
wijkhuis. Goed gedaan! 

32 Nog 2 vragen: wat zou je willen veranderen in de wijk? 

33 Wat vond je het mooiste in de wijk? 

 

Gefeliciteerd!  
Je hebt de speurtocht gedaan en veel geleerd over de wijk. Lever de antwoorden in bij 
het wijkhuis (brievenbus). We vinden het heel leuk dat je hebt meegedaan en bezorgen 
graag nog een verrassing bij je thuis. 

  

Naam: …................................................................................................................................ Leeftijd: ……........ 

School: …................................................................................................................... Groep: …………………… 

Huisadres (straat en huisnummer): …....................................................................................................... 

Telefoonnummer: ….......................................................................................................................................... 

E-mailadres: ………………….………………………………………………………………………………………….. 
Hierbij geef je toestemming om je een mailtje te sturen als er bijvoorbeeld een nieuwe speurtocht of iets anders leuks te doen is!  

 

 
Heb je vragen? Neem contact op met: 
Paula (06 10 45 10 61) of  
Nicolien (06 51 51 75 62) 
 
Wil je weten wat er nog meer te doen is in 
Oost? Kijk op wijkportaal.oostpactdoor.nl 

 


