
           Binnenstebuiten-achterstevoren-ondersteboven-Speurtocht! 

 

Hi! Wat leuk dat je deze speurtocht wil gaan doen! 

Zorg voordat je op pad gaat dat je iniedergeval 2 goede pennen 

of potloden bij je hebt. en een stevige ondergrond om makkelijker 

te kunnen schrijven.. we wensen je alvast veel plezier! 

(Opmerking voor de ouders, er zitten een aantal oversteekpunten in het verkeer bij) 

 

START 

Begin bij het lieveheersbeestje voor UP 

 

1. Weet jij waar een lieveheersbeestje op een stoeptegel symbool 

voor staat? 

………………………………………………………………………………… 

 

2. En wat is de Engelse naam voor lieveheersbeestje?....................... 

 

3. Hoelang bestaat wijkspeeltuin Buvelio? Omcirkel het juiste antwoord 

 

A. 10 jaar 

B. 25 jaar 

C. 50 jaar 

D. Meer dan 70 jaar 

 

4. Hoeveel rode potloden tel je? 

 

5. Ga op het einde (bij de schommel) bij het kruispunt naar rechts 

Welk haar knipt deze kapper?  Omcirkel het juiste antwoord 

 

A. Iedereen 

B. Vrouwen 

C. Mannen  

D. Honden 

 

Opdracht : Teken hier een schaar :  



6. Als mensen hier hun auto willen parkeren, welke nummers van 

de parkeerzone moeten ze dan invullen? 

……………………………………………………………………………………. 

 

Ga linksaf, richting Rehoboth. Bij het zebrapad (als het groen is) 

oversteken 

Ga daarna meteen naar rechts (weer oversteken) zodat je aan 

de kant van de Rijswijkse Schouwburg bent.  

 

7. Kan jij op de klok zien hoe laat het nu is? 

………………………………………………………………………………… 

 

8. Loop richting de Schouwburg, hoeveel traptreden tel je? 

…………………………. traptreden 

 

Extra opdracht : ren 3 keer de trap op en neer!  

 

 

9. Hinkel om de Schouwburg heen. Welke sport kan je hier doen? 

 

 

10. Ga naar rechts richting park. en bij de 1e brug meteen links 

Opdracht: maak een foto van een vogel die je tegenkomt in het 

park 

(als je nu geen foto kan maken, mag je hier ook een vogel tekenen        ) 

  

11. Noem 3 verschillende soorten vogels 

 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………… 

 



12. Ga bij de 1e mogelijkheid naar rechts 

Hoe noem je zo’n stukje afsnijdt route?  

 

A. Muizenweggetje 

B. Olifanten paadje 

C. Sluip route  

D. Anders, nl: ……………………… 

 

13. Zie je dat grote langwerpige bouwwerk in het midden? 

Dit is een obelisk (gedenk-naald ter herinnering aan de vrede) 

Opdracht : Loop hier achteruit lopend(!) 2 rondjes omheen!   

 

14. Hoeveel bankjes tel je rond dit veld? 

……………………………………………………………………………… 

 

15. Ga naar rechts, richting het water 

Wist je dat eendjes brood voeren eigenlijk helemaal niet zo goed 

voor ze is?  Wat kan je ze het beste wél voeren?  

Omcirkel het juiste antwoord : 

A. Doperwten 

B. Mais 

C. Graan 

D. Haver 

E. Sla 

F. Alle antwoorden hierboven zijn goed 

 

16. Hoeveel verschillende dierensporen kan je onderweg 

ontdekken? ………………………………………………………………… 

Als je een spoor hebt gevonden, teken de poot afdruk hierin na :  

 

 

 



17. Loop weer richting het kruispunt voor de Hoogvliet 

Welke tramlijnen komen hier langs? 

………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………… 

 

Steek over bij het groene stoplicht en loop naar de Hoogvliet 

 

18. Opdracht : geef een onbekende zomaar 

een leuk aardig complimentje       

Schrijf hier op wat je gezegd hebt : 

 

 

 

19. Noem 5 dingen die je kan kopen bij 

de bloemenwinkel  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

20. Wat is de naam van de snackbar? 

……………………………………………………………………………… 

 

Steek over bij het zebrapad en loop naar links langs de Lindelaan 

 

21.  Zie je de winkel Humphreys met exotische groenten en fruit? 

Weet jij bij welk land deze vlag hoort?  

………………………………………………………… 

 

22. BONUS Opdracht : Ga naar binnen en vraag  

of je een mandarijn mag..       (ja, dat mag) 



Ga op het einde bij de hoek naar rechts. Spring 3 x omhoog! 

 

23.  Noem 5 verschillende merken auto’s op die je in de straat 

kan vinden 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

24.  Loop weer richting UP Willem van Rijswijckstraat  

      en geef jezelf of iemand naast je een high five! 

 

                               SUPER GOED GEDAAN!!!  

 

 

  

 

 

Je mag nu jouw naam + achternaam hieronder invullen 

en de speurtocht bij ons in de brievenbus doen.. 

Wie weet maak je dan wel kans op een leuke prijs!  

 

 

 

 

Deze speurtocht is gedaan door : 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 


