
m um u i z e n t o c h ti z e n t o c h t
RAAMSDONK

Deze tocht is een initiatief van het 
Toeristisch Platform Geertruidenberg. 
Grootste sponsor is de 
Gemeente Geertruidenberg. 

De muizentocht is mede mogelijk gemaakt door:

Robuust Woning   www.robuustwoning.nl  
Reclamebureau volvuur www.volvuur.com
Bakkerij van der Westen  www.bakkerijvanderwesten.nl  
Verschuren Broccoli  www.verschurenbroccoli.nl 
RT Praktijk De Brandepoort  www.rtpraktijkdebrandepoort.nl 
Camping Hoeve “De Bonte Kraai”  www.hoevedebontekraai.nl  
Drums2Play www.drums2play.nl 
Verschure Shipping B.V. www.verschureshipping.com

Start- en/of inleveradressen
Op deze adressen vind je 
alles wat je nodig hebt voor je 
muizentocht en kan je na 
afloop de oorkonde ophalen.

•  Bakkerij van der Westen
 Stationstraat 14, Raamsdonk
•  Camping Hoeve “De Bonte Kraai”
 Luiten Ambachtstraat 28, Raamsdonk
•  VVV Geertruidenberg 
 Markt 46, Geertruidenberg

www.muizentocht.nlwww.muizentocht.nl

Ha muizenzoeker!

Jij bent vast niet bang voor muizen. Net als Sint Gertrudis, naar wie
Geertruidenberg vernoemd is. Ooit lokte ze alle muizen weg uit
Geertruidenberg. Een aantal ervan ging tot de watersnood van 1421 in 
Raamsdonk bij de Lambertuskerk wonen. Toen het daar erg nat werd hebben 
ze snel hogere plekjes opgezocht. Weet jij ze alle tien te vinden?

Wat moet je doen?

Iedere muis heeft zijn eigen stekkie. Deze vind je terug op het kaartje en in 
de app: izi.travel/nl/Geertruidenberg (gratis te downloaden in de app- en 
androidstore). De app is een erg leuke aanvulling maar het kan ook zonder.
Bij iedere plek staat een bord. Op het bord staat iets leuks om te spelen, 
iets over vroeger en een cijferpuzzeltje om te weten welke sticker je waar 
op je amulet moet plakken. In je amulet zit een gaatje en er staan twee rode 
pijltjes op de rand. Als je jouw amulet op de juiste manier op het bord houdt, 
verschijnt er een cijfer in het gaatje. Dat is de plek waar je de muis van die 
speelplek op je amulet moet plakken. Met een volgeplakt amulet kun je een 
muizenzoekersoorkonde ophalen bij de aangegeven adressen op de achterkant.

Als je heel de route loopt of fietst ben je 4 km onderweg.



Koos Kerkmuis
Lambertuskerk 
Deze muis vind je als je onder de 
snelweg door naar de Lambertuskerk 
gaat. Hij heeft zich tussen de ingang 
van de kerk en het kerkhof verstopt .          

Zusje Zoolmuis
Parallelweg
Ga de Stationstraat in en bijna meteen links de 
Parallelweg op. Je ziet een oud spoorhuisje en 
wat bomen langs het fietspad waar vroeger 
de spoorlijn was. Daar woont Zusje Zoolmuis.
               

Kobus Koolmuis
Speeltuin Sluisakker  
Vanuit de Parallelweg volg je de Sluisakker tot 
je bij de speeltuin komt.              

Sofie Schoolmuis
Kerkplein bij Ontmoetingscentrum  
Als je de Cornelis Oomestraat volgt kom je 
vanzelf op het Kerkplein.            

Willem Wadimuis
Wadi-Speeltuin bij de Wim Boonsstraat 
Loop links naast het Ontmoetingscentrum 
naar achteren totdat je de grote speeltuin bij 
Willem Wadimuis ziet.           

Geert Graafmuis
Speeltuin Gravenhof  
Loop om de grote speeltuin heen tot je de 
doorgaande weg ziet (Heemraad singel) en 
steek daar bij het zebrapad over. Ga richting 
viaduct. Bij Baljuwstraat ga je rechts en daarna 
links de Schepenenstraat in. Zo kom je bij de 
Gravenhof. 
Vanuit de Gravenhof ga je rechtdoor en dan 
rechtsaf om via de Regentenstraat bij  
Molenmuis (skatebaan) te komen. 

Mario Melkmuis
Speeltuin Cornelis Oomestraat 
Vervolg de Sluisakker, ga rechts bovenaan 
het trapje op de T-kruising met De Oude 
Melkhaven. Ga links naar de Cornelis 
Oomestraat. Ga door tot aan de speeltuin. 

Mieke Molenmuis
Skatebaan Raadhuisstraat
Als je uit het tunneltje Raamsdonk 
binnenloopt ligt er een skatebaan. Het 
bord staat aan de overkant van de straat.

Harry Hooimuis
Speeltuin Burg. Moonshof  
Volg de Raadhuisstraat en ga links Burg. 
Moonshof in. Volg de kronkelende weg 
tot je een speeltuin ziet.

Piet Paardmuis
Stationstraat/Schansstraat 
Loop via Griffiershof naar de 
Heemraadsingel. Steek voorzichtig over, 
ga linksaf en ga naar het kunstwerk  
“Paard van Raamsdonk”.

Muizenfamilie
Onze muizenfamilie bestaat uit een aantal zeldzame 
exemplaren met een rijke historie. Als je de muizentocht 
doet, kom je ze stuk voor stuk tegen. Hieronder alvast een 
korte kennismaking en de plekken waar ze te vinden zijn.

MUIZENPLEKJES

AFHAALPUNTEN

ROUTE  (4 km) 
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