
Speurtocht Circus 

Start Up aan de Laan van Hoornwijck 

 

Opdracht 1 

Kijk eens goed naar binnen in de groep op de hoek. 

Wat is het thema van UP in deze periode? 

Ga naar links loop naar het Piet Vink centrum. 

 

Opdracht 2 

Wat kan je hier beoefenen? 

Loop door naar de Plesmanlaan tot aan Up  

Fisherplantsoen ga daar de speeltuin in. 

 

Opdracht 3 

Ben jij een goochelaar laat een goocheltruc zien? 

Loop naar de Lindberglaan door tot aan het Wethouder Verheulplantsoen! 

 

Opdracht 4 

Ben jij een echte Acrobaat? 

Zoek het toestel waar jij in balans moet blijven. 

 

Loop dan door de Blanchardstraat naar de Anthony Fokkersingel. Sla linksaf loop 

door tot de brug. 

Welk koppel heeft hier jaren gewoond/nest gehad en gezorgd voor kleintjes. 

Loop door tot de trambaan steek deze over,ga aan de rechterzijde van de Rijswijkse 

landingslaan lopen tot het kunstwerk. 



Opdracht 5 

Wat zie je hier?En welke acrobatische toeren kan je hier uithalen .Waar kan je hier 

aan werken? 

Loop naar de andere zijde van de Rijswijkse landingslaan. Halverwege zie je een 

kleine brug,loop er naar toe en ga naar de kleine speeltuin. 

Rust hier even uit. 

 

Opdracht 6 

Wat hebben wij hier afgelopen maand kunnen doen? 

Brrr wat was het koud? 

Goed uitgerust loop weer verder via de van Essendijk. 

Loop door tot aan de van Campenvaart. 

 

Opdracht 7 

Hoe heet deze speeltuin? 

Ga zitten op de gekleurde bank. Kijk naar links,wat zie je en wat kan je doen? 

 Het doet denken aan een wintersport vakantie. 

Ga nu verder lopen op de van der Woudendijk dus linksaf naar het Bottgerwater. 

 

Opdracht 8 

Op dit terrein wordt 1 keer per jaar een herdenking gevierd? 

De herdenking van ? 

Op dit terrein is ook de kermis! 

Loop weer verder via het schelpenpad ga bij de brug naar links steek het fietspad 

over en ga weer naar rechts loop door tot de klimtoren. 

 



Opdracht 9 

Ben jij een echte acrobaat? Als je durft helemaal naar boven. In het circus hangen ze 

altijd in een …. 

Nu weer terug richting Up Hoornwijck steek het fietspad over en neem de smalle 

brug en loop naar links. Steek de trambaan over en loop naar links tot aan het hele 

kleine speeltuintje. 

 

Opdracht 10  

Wie zie je hier? Dit zijn de eerste….. van Ypenburg 

Loop door tot aan de ijssalon en ga naar links steek over en loop langs het Piet 

Vinkcentrum. 

 

Je bent nu aan het einde van de speurtocht! 

Stop deze in de brievenbus of mail naar flamingos@upkinderopvang.nl 

Wie weet krijg je wel een aardigheidje! 

Knap gedaan1 
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