NAAM :
Wat leuk dat je deze speurtocht van
Up aan de Labouchèrelaan wilt doen!
Vergeet niet je naam hierboven op te schrijven.
Neem in ieder geval 2 pennen of potloden mee en een stevige ondergrond zoals een
tijdschrift en trek makkelijke kleding aan, want je zal niet alleen moeten schrijven
maar ook opdrachtjes moeten doen.
Je start bij de zij-ingang van de BSO, UP Laboucherelaan, bij het hek. Daar ga je
met je rug tegenaan staan.
Sla linksaf en loop de Laboucherelaan helemaal uit.
Ga rechtsaf de Mr Willekenslaan in, kijk goed uit voor fietsers, auto’s enzovoort.
Even verderop ga je naar de overkant om dit bospaadje in te gaan.

Vraag 1 : Wat staan er op het blauwe bord?
……………………………………………………………………………………………………………
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Loop dit pad verder af totdat je links van je dit bruggetje ziet. Hinkel op 1 been over
het bruggetje en weer terug. Schouderklopje voor jezelf als dit gelukt is!!!!!!

Vraag 2 : Welke kleur heeft de reling van dit bruggetje?
……………………………………...…………………………………………………………………….

Loop het pad verder af totdat je bij het grasveldje komt die op deze foto staat.

Vraag 3 : Welke sport kun je hier doen? Omcirkel het goede
antwoord.
A : Volleybal
B : Hockey
C : Waterpolo
D : Voetbal
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Ga verder op dit pad tot je bij een brug komt.

Vraag 4 : Voor wie is deze brug bedoeld? Meerdere antwoorden zijn
mogelijk. Omcirkel het antwoord waarvan jij denkt dat het goed is.
A : Politie
B : Auto’s
C : Fietsen
D : Vrachtauto’s
E : Ambulance
F : Scooters
Ga niet deze brug onderdoor maar vóór de brug, langs de sloot, het pad in en
beantwoord dan vraag 5.

Vraag 5 : Welke dieren kun je in een sloot vinden? Schrijf er zoveel
mogelijk op.
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

Veel dieren kunnen op 1 poot staan. Eens kijken hoe lang jij dat kan! Probeer het
maar eens . Valt het mee of tegen?
Loop dit pad af totdat je bij een grote weg komt. Aan de overkant staat een wit huis
met rode daken.
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Vraag 6 : Bij dit huis staat een bord. Kun je lezen wat er op staat?
Best moeilijk maar probeer het maar!
……………………………………………………………………………………………………………

Steek deze drukke straat NIET over maar ga rechtsaf, richting de bushalte. Steek de
volgende straat over. Loop deze voorbij en blijf rechtdoor gaan totdat je aan de
overkant ziet wat er op de volgende foto staat.

Vraag 7 : Welke 3 letters staan er op het bord met de halve zon?
………………………………………………………………………………………………………….

Ben je hier wel eens geweest, alleen of met je vader of moeder? Misschien dat je ook
weet wat je hier kan doen?
…………………………………………………………………………………………………………..

De volgende zijstraat die je tegenkomt is de Cromhoutlaan. Ga hier rechtsaf en dan
zie je, links op het hoekje, een speeltuin. Misschien kun je hier even spelen!
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Vraag 8 : Tel je even hoeveel speeltoestellen hier staan?
……………………………………………………………………………………………………………

Loop het speeltuintje aan de andere kant weer uit en loop langs een schoolplein.

Vraag 9 : Weet je hoe deze school heet?
……………………………………………………………………………………………………………

Je loopt verder totdat je bij UP Laboucherelaan bent. Nog 1 laatste vraag te gaan.

Vraag 10 : Welk straatnummer staat er aan de voorkant bij de
voordeur van deze opvang?
…………………………………………………………………………………………………………

Geweldig!! Je hebt de
hele speurtocht afgemaakt!

Als je je naam hebt ingevuld dan mag je de speurtocht bij ons in de brievenbus doen.
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