
 

 

Speurtocht Up Steenuillaan 
 

We beginnen deze speurtocht aan de ingang van De Fontein, volg de 
aanwijzingen over de route en probeer de vragen onderweg te 
beantwoorden. 

 

Start aan de Steenuillaan met je rug tegen de schoolingang. 

Loop naar links en neem nog een links. Daarna alsmaar rechtdoor tot de 
eind van de straat 

 

Vraag 1: wanneer wordt de post hier opgehaald? 

A: maandag 17:00 D: dinsdag 17:00 

B: dinsdag 05:00 E: donderdag 18:00 

 

Steek over en loop daarna naar links. 

 

Vraag 2: Bij het dobbelsteen spel wordt bij uitleg over het pim-pam-
pet spel een voorbeeld gegeven van een vrucht. Om welke kleur 
gaat het bij deze vrucht: 

A: een gele vrucht C: een groene vrucht 

B: een rode vrucht E: een oranje vrucht 

 

Steek nogmaals over en loop naar rechts. Steek nogmaals over, op de 
hoek zie je een “jubileumboom”.  

 



Vraag 3: Hoe heet deze boom?  

A: Carpinus Betulus C: Hollandse Lep 

B: Acer Griseum  D: Cercis siliquastrum  

 

Loop weer door en ga de hoek om naar rechts tot je aan de volgende 
brug komt. 

 

Hint: Kijk goed naar de straatnamen! 

 

Vraag 4: Johannes Martinus Petrus van Oudheusden was een 
korporaal-ziekenverpleger in het Nederlandse leger. Tussen welke 
jaren was hij dienstplichtig? 

A: 2000 – 2020  C: 1906 - 1943 

B: 1975 – 1999  D: 1943 – 1906 

 

Loop richting het winkelcentrum, als je over de heen brug bent zie je een 
bank met mozaïek.  

 

Vraag 5: Wat staat er op deze bank: 

A: wij blij, ik blij, jij blij C: ik blij, jij blij, wij blij 

B: jij blij, wij blij, ik blij E: jij blij, ik blij, wij blij  

 

Je bent nu bij het einde van de speurtocht aan gekomen. Goed gedaan!  

Stuur je antwoorden naar steenuillaan@upkinderopvang.nl 

De winnaar krijgt een verassing die je kan ophalen na een bericht van 
ons! 

 

Groetjes van Up Steenuillaan en Up Brasserskade 

mailto:steenuillaan@upkinderopvang.nl

