
SMOKKELPAD  voor Scharrelkids 

GRENSBEEKROUTE (1) 

 

 

Je bent hier in het grensgebied van Duitsland en Nederland. 

Vroeger, toen de grenzen écht bewaakt werden, waren er smokkelaars: mensen die, meestal  

’s-nachts, stiekem spullen van het ene land naar het andere land brachten. Ze moesten dan goed 

uitkijken dat ze niet gepakt werden, goed de weg weten en kennis hebben van de natuur. 

Wil je ook smokkelaar zijn? Loop dan dit smokkelpad en verzamel smokkelpunten.  Deze kun je 

achter het woord Antwoord  invullen en het formulier aan het eind van de route inleveren bij 

Jagersrust of bij Bauerncafé Jacobs. Bij sommige vragen hoef je alleen maar een Oke te vullen als je 

het gedaan hebt.  Elke maand wordt er een smokkelmeester gekozen. 

 

GRENSBEEKROUTE 

 
Start de route de slagbomen tegenover Jagersrust 

Omdat je wilt ontkomen aan de douane, kijk je door de verrekijkers. 

 

Opdracht 1. 

Wat zie je? Zijn er andere smokkelaars in de buurt? 

Antwoord  …………………………………………… 

 

Loop het bos in en volg de weg langs de beek. Links zie je een jagershut. 

Mogelijk zijn er wilde dieren in de buurt. 

 

Opdracht 2. Kijk om je heen en noteer de naam van de dieren die je ziet. 

Antwoord  …………………………………………… 

 

De weg wordt moeilijk. Maar er is gelukkig een boomril 

Opdracht 3 Loop over deze boomril 

Antwoord  …………………………………………… 

 

Vervolg het pad. Je komt bij voelkastje 6. 

Opdracht 4.  

Voel in het kastje. Misschien zit er wel eten in? Wat voel je in het kastje? 

Antwoord  …………………………………………… 

 

Je vindt het bos wel wat druk. Misschien is het aan de andere kant van de beek veiliger? Je besluit 

daar naartoe te gaan. 

Opdracht 5 Loop links achter voelkastje 6 het bruggetje over  

Antwoord  …………………………………………… 

 



 

Vervolg de route aan de andere kant van de beek. 

Oei je komt zelf een douanehuisje tegen. Blijf de uiltjes volgen. 

Hier is het veld toch te open. Het bos is waarschijnlijk veiliger. 

Een stuk verder zie je een boomstam over de beek liggen. 

 

Opdracht 6. Loop via deze boomstam terug het bos in. 

Antwoord  …………………………………………… 

 

Ga vervolgens rechtsaf. Je ziet dan een touwparcours. 

Als volleerde smokkelaar zie je dat als een uitdaging! 

 

Opdracht 7. Loop dit touwparcours. 

Antwoord  …………………………………………… 

 

Vervolg de route terug naar de verharde weg. 

Daar aangekomen zie een bronzen beeldje.  

 

Opdracht 8. Wat is de naam van dit beeldje? 

Antwoord  ………….. 

Opdracht 9. Welke opdracht vond je het moeilijkst? 

Antwoord  ………….. 

Je komt terug bij de slagbomen. Dit  is het einde van de beekroute. Je kunt het formulier inleveren bij 

Jagersrust of bij Bauerncafé Jacobs. Vond je het leuk? Kom gerust nog eens terug. 

Er zijn meer verschillende opdrachten-formulieren ook qua moeilijkheidsgraad. 

Doe het formulier in de smokkelbus. 

 

Antwoordformulier ROUTE SMOKKELAARSNEST (Smokkelspeurtocht no 1)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Naam smokkelaar :  ……………………………….   Plaats : …………………   Leeftijd:  ………   

Emailadres: ………………………..          Tel: ……………………… 

 
Elk kwartaal wordt het kind dat de vragen het beste heeft ingevuld  tot SuperSmikkelSmokkelKid 

gekroond en ontvangt een leuk prijsje. Er zijn verschillende smokkelspeurtochten te lopen op 

Smokkelpad Scharrelkids. Vraag ernaar bij Jagersrust of Bauerncafe Jacobs.  

Kijk op de site van IVN Maasduinen  www.ivn.nl/afdeling/maasduinen of je SuperSmikkelSmokkelKid  

bent geworden en maak kans op een oorkonde. 
 

Dit is een initiatief Van IVN Maasduinen in samenwerking met de Stichting Veldense Volkscultuur. Met dit smokkelpad 

laat IVN ouders en kinderen weer ontdekken hoe leuk buitenspelen is. 

 

Een lidmaatschap van IVN Maasduinen kost  € 20,-  per jaar. U ontvangt dan het landelijke IVN kwartaaltijdschrift Mens en 

natuur en maandelijks de digitale nieuwsbrief. 

U kunt IVN Maasduinen ook alleen steunen door  als donateur  € 10,-  € 20,-  of  € 30,- over  te maken op Bankrekening 

15.35.13.861 t.n.v. IVN Maasduinen. U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief.    

Buiten spelen, frisse lucht, lekkere vuile modderhanden, hutten bouwen en van alles ontdekken. 

Gewoon lekker scharrelen in de natuur. Dat is goed voor kinderen. Spelen in de natuur maakt kinderen 

creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. Door verstedelijking en minder aandacht van de ouders 

en school voor natuur hebben kinderen steeds minder contact met buiten. Terwijl het juist zo gezond is. 

Je beweegt meer en ademt gezondere lucht in.  


