
 

 
 

 
 

Instructie voor deelnemers 
 

 

  



 

 

Welkom! 
 

Leuk dat je meedoet met de PaasChallenge 2021 - De Weg door Jeruzalem. 

 

Dit spel neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je kiest in het begin van 

het spel één van de vier karakters:  

● Claudia: een powervrouw die haar tijd ver vooruit is.  

● Juda: een man die leeft voor liefde. 

● Jozef: een spirituele leider. 

● Jozua: een echte vrijheidsstrijder. 

 

Je mag als vrouw ook voor een mannelijk karakter kiezen en als man voor Claudia. Alle vier 

de karakters waren tijdgenoten van Jezus. Laat je daarna leiden door het verhaal. Je kunt 

als duo/gezin hetzelfde karakter kiezen maar je kunt ook ieder verschillende karakters 

kiezen. Dat maakt voor het spelen van het spel niet uit.  

 

Groepje van twee  

In coronatijd is het niet mogelijk een groot spel met z’n allen te spelen. We houden ons aan 

de regels van de overheid. Je loopt de PaasChallenge daarom met mensen uit je eigen 

huishouden, of met een tweetal uit verschillende huishoudens.  

 

Lengte en duur 

De PaasChallenge is ongeveer 3,5 km en duurt, inclusief de opdrachten ongeveer 1 tot 1,5 

uur. 

 

Coronaproof 

Zorg dat je op veilige afstand van elkaar en andere mensen blijft. Probeer ruiten en objecten 

in het spel niet aan te raken. De organisatie zal deze ook regelmatig schoonmaken of 

desinfectiemiddel bij objecten plaatsen. 

 

Meenemen 

Neem de volgende zaken mee: 

● smartphone met een volle batterij (+ eventueel een powerbank)  

● op smartphone: QR Scanner app (bij een Iphone werkt dit via de camera) 

● 10 spijkers 

● Oude lepel of vork 

● een pen of potlood 

 

Startpunt  

Het startpunt is bij de invalideningang van de Kopermolen (onder de poort doorlopen!), 

Von Clermontplein 11, 6291 AT in Vaals. Dit is locatie ‘L’ op het routeblad. Op het 

informatiebord hangt de routekaart, waar je een foto van kan maken. Hier hangt ook de 1e 

QR-code.  

Een scoreblad ligt in de plastic box onder de invalideningang. Even goed zoeken, het 

staat een beetje verstopt! Hier liggen ook geprinte routebladen voor mensen die liever een 

geprinte route meenemen.  



 

 

 

Eindpunt  

De oude Pastorie op het kerkplein (Kerkstraat 47 te Vaals) 

 

Parkeren 

Is het gemakkelijkste op het kerkplein voor de Protestantse kerk in Vaals (Kerkstraat 47, 

6291 AB Vaals). Dit is ook de eindlocatie. Van hieruit loopt je in 1-2 minuten naar de 

startlocatie.  

 

QR codes en route 

Tijdens het spel volg je QR codes en een routeblad. Dit routeblad hangt op de eerste 

locatie, de Kopermolen. Maak hier een foto van met je smartphone. Je vindt hier tevens een 

plastic bak waarin extra routebladen en extra handleidingen liggen, voor mensen met 

slechte ogen of een matige camera of met vragen over het spel. 

Op het routeblad staan 26 locaties waarvan er maar negen echte spellocaties zijn. Via je 

smartphone krijg je te horen naar welke letter je moet gaan. 

 

Verhaal 

Tijdens het spel volg je de verhaallijn van het door jou gekozen karakter. Scan altijd de 

kleur/het symbool van het karakter dat je bij de start hebt gekozen. Als je met een tweetal 

loopt, kun je ook twee verschillende karakters kiezen. 

Onderstaande QR-codes zijn slechts bedoeld als voorbeeld (deze voorbeelden werken niet!) 

Tijdens het spel moet je dus steeds de QR-code met het symbool van jouw keuze scannen.  

 

 
 

Als je deze QR-code scant krijg je een audio-bericht te horen. Scroll na het beluisteren van 



 

het audiobericht verder door naar beneden om geen opdrachten, tekst en aanwijzingen te 

missen! 

 

Keuzes en scoreblad 

In het spel maak je keuzes voor het door jou gekozen karakter. Deze keuzes resulteren in 

een score. Deze score vul je in op het scoreblad. Dit scoreblad ligt in de plastic bak bij de 

Kopermolen voor je klaar op locatie 1, het startpunt. Elk karakter heeft een eigen symbool 

om de score bij te houden. 

 

Puzzels 

Op enkele locaties speel je een puzzel. Los deze puzzels op en geef je antwoord op je 

smartphone in het aangegeven vakje. 

 

Doe-opdrachten 

Op enkele locaties zijn er doe-opdrachten. Voer deze uit om zo het paasverhaal echt mee te 

maken. 

 

Negen locaties & einde spel 

De PaasChallenge kent negen locaties. Bij de laatste locatie krijg je een klein cadeautje met 

een bijbehorende opdracht. 

 

#paaschallenge 

Deel natuurlijk je foto’s van de paaschallenge op je eigen social media! Gebruik hiervoor de 

hashtag #paaschallenge. We vinden het ook leuk om foto’s van jullie tocht te mogen 

ontvangen. Als jullie dit akkoord vinden mag je ze naar Jody sturen. Wij zullen dan zorgen 

dat ze samen geplaatst worden op de Facebook pagina van de PKN Maas Heuvelland. 

 

Uitslag mailen voor kans op prijs 

Aan het einde van de challenge volgt nog een laatste opdracht: de materialen hiervoor 

staan bij het spandoek bij de kerkmuur voor je klaar. Deze opdracht leg je met een foto 

vast!   

Hiermee doe je mee aan onze zonnebloemwedstrijd voor de hoogste zonnebloem! We gaan 

jullie via onze facebook pagina op de hoogte houden. Natuurlijk verbinden we hieraan een 

toepasselijke prijs! De rest van het zakje zaadjes is je beloning om thuis te zaaien! 

Je kunt meedingen aan deze prijs door je foto en antwoord op de laatste vraag te mailen 

aan: martensjodyd@gmail.com 

 

 

Wij wensen je veel plezier met het spelen van de PaasChallenge 2021! 
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