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

De Brouwhaasjes route

Te lopen van 1 tot en met 14 februari
Maak de 11 opdrachten
en spot de haasjes

Opdracht 11
Nu ben je weer terug op het wel bekende pleintje. Hier staat sinds kort een
monument om de tweede wereldoorlog in Brouwhuis te herdenken. Aan dit
monument hebben de vier basisscholen in Brouwhuis meegewerkt dus
misschien jij ook wel.
Opdracht 11: voor deze opdracht moet je uitrekenen hoeveel meter er zit
tussen dit monument en het beeld van de haas. Een tip: een grote stap is een
meter.
Veel succes, als je klaar bent met deze opdracht mag je het boekje voorzien
van naam en contactgegevens in de brievenbus stoppen bij de haas. Veel
succes.

Als alternatief voor de jeugdcarnaval is er een route uitgezet.
Door heel Brouwhuis kun je brouwhazen posters achter de ramen zien
hangen, probeer ze tijdens deze route te tellen.
Op 11 wegwijshaasjes staan nummers vermeld, bij deze plekken is een
opdracht. Het nummer verwijst naar een opdracht in het boekje.
Door alle opdrachten te maken en je boekje (voorzien van naam en
telefoonnummer) in te leveren aan het einde van de route maak je kans
op een prijs!
Des te meer bonusopdrachten je maakt des te groter je kans is om te
winnen.
Vergeet niet om een pen, potlood of stift mee te nemen!!!
Gebruik de lege pagina’s om de opdrachten te maken.
De route wordt door wegwijshaasjes gewezen. Mochten er haasjes weg of
vernield zijn, neem even contact op met iemand van SJC de Brouwhaasjes.
brouwhaasjes@brouwhazen.nl
De route is te lopen tussen zonsopkomst en zonsondergang
Kijk voor meer informatie op de site en social media van de brouwhaasjes.

Opdracht 10
Nu loop je door het wijkpark. Dit park is aangelegd als afscheiding tussen het
oude dorp en de nieuwe wijk die later is aangelegd.
Opdracht 10: je mag een codewoord gaan zoeken. Dit woord ligt verstopt op
het hoogste bereikbare punt in het wijkpark. Veel succes met de opdracht.

Bonusopdrachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel de brouwhazen posters achter de ramen.
Sla 2 eieren op je hoofd kapot en maak hier een foto van.
Maak een foto dat je verkleed de route loopt.
Maak een foto bij de haas.
Handtekeningen verzamelen van voorbijgangers.
Maak een tekening voor de haas (hiervoor is de middelste lege pagina).
Doe een handstand.
Zing het brouwhaasjes lied (of een ander carnavalslied).
Door welke straten zijn we gelopen?
Kruis de foto’s aan die je onderweg tegen bent gekomen:

Opdracht 9
Nu loop je langs een stapel stenen af. Deze stapel stenen heeft naam de
zonnewijzer. Deze zonnewijzer werkt ook en is eigenlijk een klok. Als je de
punten van de struiken kijkt lijkt dit op een klok waarbij de schaduw van de
zonnewijzer de tijd aangeeft. Bij deze opdracht moet je een aantal vragen
beantwoorden.

Opdracht 9: hoeveel stenen telt de zonnewijzer? Hoe hoog denk je dat deze
zonnewijzer is? en op welke snack uit de snackbar lijkt deze zonnewijzer?

Opdracht 1
Je ziet hier de haas, dit is de Brouwhaas het symbool van Brouwhuis en
natuurlijk van de Brouwhazen en
Brouwhaasjes. Tijdens de carnaval
krijgt de haas altijd een cape om aan
te geven dat de carnavalsweek
begonnen is.
Als je de tocht gaat lopen zie je ook
overal haasjes achter de ramen,
deze moet je allemaal tellen. Je kunt
hiervoor een lege pagina gebruiken.
Voor nu succes met de opdrachten
Opdracht 1: Doe hier zo vaak
mogelijk haasje over met iemand en
schrijf dit aantal op

Opdracht 8

Opdracht 2

Je loopt nu door de Spuistraat. Deze straat ligt in het nieuwe gedeelte van
Brouwhuis. Echter was dit gedeelte van Brouwhuis in de middeleeuwen al
bewoond. Ergens in dit gedeelte van Brouwhuis stond in de middeleeuwen al
een klooster en een kapelletje. Deze gebouwen zijn rond 1648 al gesloopt met
de vrede van munster. Echter toen waren deze al gedeeltelijk verwoest dankzij
een veldtocht door Maarten van Rossum.

Je loopt hier langs basisschool de Korenaar af. Dit is de oudste school
van Brouwhuis en zelfs de eerste school van Nederland waar jongens en
meisjes bij elkaar in de klas zitten. Misschien zit jij hier zelf wel op
school of ken jij iemand die hier zit. Hier is ook de volgende opdracht.

Opdracht 8: vanaf hier mag je (terwijl je de huidige coronamaatregelen in acht
neemt) in een polonaise naar de volgende opdracht lopen. Veel succes!!

Opdracht 2: je ziet hier een rebus. Dit een soort puzzel waar je met
plaatjes woorden kunt maken. De uitslag zet je hier langs op de lege
bladzijde. Succes met puzzelen.

Opdracht 7

Opdracht 3

Nu loop je langs Scouting Brouwhuis af. Dit is de leukste Scouting van heel de
wereld. Deze Scouting is gesticht in 1984 door Arie van den Broek. Bij de
Scouting heb je meerdere groepen: Bevers 5- 7 jaar; Welpen 7-11 jaar; Scouts
11- 15 jaar en de Explorers 15- 18 jaar.

Je loopt hier door de Elandlaan een straat zoals zovele in Brouwhuis.
Echter is in deze straat een groot mysterie te vinden. Dit mysterie is het
doel van je volgende opdracht.

Opdracht 7: Kun jij een mooie schets/ tekening maken van de gevel van de
blokhut? Dit kan op de lege pagina hierlangs (vergeet niet je leeftijd te
vermelden). De mooiste tekening per leeftijdscategorie krijgt van Scouting
Brouwhuis een prijs.

Opdracht 3: Ga opzoek naar het mysterie van deze straat. Als het een
beetje te moeilijk wordt zijn er ook hints verstopt in de straat. Succes
met het ontrafelen van het mysterie.

Opdracht 6

Opdracht 4

Als je de trambaan rechtsaf uitloopt loop je de Bruhezerweg in. Dit is de net als
de Peeleik een van oudste straten van Brouwhuis. Als je verder de straat inloopt
kom je langs de schoolwoningen. Deze huizen zijn gebouwd als extra
schoolgebouw voor basisschool de Vlier met als doel om hier later dementeerde
bejaarden in te huisvesten.

Nu loop je door de Peeleik. Dit is de een van de oudere straten van
Brouwhuis. Aan deze straat is onder andere de kerk van Brouwhuis, café
Bruheze en zaal Vissers gevestigd. Maar zeker ook niet onbelangrijk de
loop. In de Loop vieren de Brouwhazen en en Brouwhaasjes elk jaar
carnaval. Zoals jullie al gelezen hebben is de Brouwhaas het symbool van
onze verenigingen.

Opdracht 6: neem plaats voor de poort van de bejaardenwoning (om de hoek bij
het fiets- / voetpad) en zing een carnavalsnummer. Om een idee te krijgen wat
je zou kunnen zingen hangt er aan de poort een map met verzoeknummers.

Opdracht 4: in deze straat is ergens een houten brouwhaas verstopt.
Deze moet je zoeken voor opdracht 4. Onze brouwhaas verstopt zich
graag rondom het grasveld dus hier zou ik zeker beginnen met zoeken.
Succes met de opdracht en veel speurplezier.

Zoek de 11 verschillen

Opdracht 5
Nu loop je langs de Loop af de Trambaan in. In deze straat liep vroeger een
tram. Deze tram liep vanaf Helmond naar Asten door het dorpje
Brouwhuis. Als je verder de straat in loopt zie je dat de Trambaan een
bocht maakt. Dit komt omdat vroeger de voetbalclub vv Bruheze en
tennisvereniging ‘t Trambaantje gevestigd in de bocht waar nu de straat
de Heiakker loopt.
Opdracht 5: omdat hier veel (oud)leden van de brouwhazen in deze straat
wonen die rond de carnaval de vlag uithangen, is de opdracht in deze
straat tel naast de brouwhazenposters ook de carnavalsvlaggen die hier in
deze straat hangen. Veel succes.

Op deze bladzijde mag je een tekening maken voor de haas.

