Start bij de Keet met de
wandel/speurtocht!

Veel plezier!

Schrijf je antwoord op in de blokjes, per blokje dus 1 letter. Als je klaar bent

moet je de letters uit de blokjes met het cijfer rechts ernaast
onderaan

0

opschrijven bij het desbetreffende nummer!

Succes!

Neem de Vrijenban en loop richting de Noordeindseweg
Sla Links af

•

Welk Dier staat er bij het hoekhuis in de tuin

0000

Steek over en ga de Graaf Willem II laan in

•

Waar voor staat II

0000

Steek over naar de Wethouder Sonneveld Hof En sla halverwege Links af

•

Hoeveel “beesten” staan er in de speeltuin?

0000

Ga weer links en steek over naar de Vreedestraat

•

Bij welk huisnummer staat de zonnewijzer in de tuin


000 0

Steek schuin over naar rechts

•

000

Welk dier hangt er aan de muur

Loop door naar het poortje richting de Delfstestraatweg en ga links

•

Hoe heet het restaurant waar je langs loopt

00000000

Steek over op het kruispunt

•

Welk dier zie op het logo bij de Hubo

0000000

Loop de brug over en sla links af

•

Met Welk vervoersmiddel wordt hier reclame gemaakt?

00000

Sla de tweede straat rechtsaf (burg. Molenbroekstraat)

•

Wat staat er op nr 5 in de tuin?

0000000000

Ga aan het einde links

•

voor wie is het “hotel” in de buurttuin?

00000000

Steek meteen over en loop verder op de stoep richting Pijnacker

•

Welke speciale stoeptegel kom je tegen?

0000

•

Op nummer 88 staat een huisje in de tuin, voor wie is dat?


000 000

Ga rechtsaf de Hildelaan in, in een tuin staat een beeld,

•

Hoe noem je dit beeld?

0000000

Ga linksaf, je komt langs de kinderopvang

•

Hoe heet deze groep van de kinderopvang

00000000

Ga rechtsaf de Renovalaan op en ga rechts bij de speeltuin

•

Welk voertuig staat in deze speeltuin?

0000

Loop achter dit voertuig langs richting de Victorylaan

•

Op de hoek staat in de tuin iets wat Typisch bij Nederland hoort.

00000
Ga aan het eind van de straat links af (Tomatenlaan) en dan aan het eind
rechtsaf (Zuideindseweg)

•

Hoeveel bellen/klokken hangen er bij de kerk

0000

Steek weer over bij de verkeerslichten en ga de Noordeindseweg op

•

Het merk van de autogarage is zonder puntjes ook een fruitsoort,
namelijk

000 0000

•

Wat staat er op het huis op de hoek van de Noordeindseweg en de Post
vd Burgstraat?

0000 0000

Steek meteen over en blijf op de Noordeindseweg, hier staat een oude
Boerderij met op het raam twee dieren.
• Welke dieren staan er op het raam? ??

0000 + 00000
Sla bij nummer 20 weer rechtsaf en je bent zo weer terug bij de Keet!!!

Zoek uit je antwoorden nu de letters op en zet ze in onderstaande zin:

00000
00
00000000




























