
 

 

 
 

De speurtocht bestaat uit 8 vragen. Veel plezier! 
 

  Je staat met je rug naar de ingang van het Paviljoen.  

Loop rechtsaf langs de twee houten banken. Opnieuw rechtsaf en dan rechtdoor over het 
pad tot de straat. Ga nu linksaf en stop bij het elektriciteit-huisje op de hoek.   
 
Vragen 
. Welk nummer staat er op dit huisje?  
. Waar is dit huisje van gemaakt? 

 

  Ga dan linksaf tot de rood-witte hekken.  

Vragen 
. Waarom staan die hekken hier?  
. Zie je hier ook de afvalbakken? Hoeveel tel je er? Welke kleuren hebben ze? 

 

 Loop dan naar het grijze gebouw met de twee brede buizen bovenop. 

Vragen  
. Wat voor een gebouw is dit? Hoe kunnen mensen het gebouw in gaan? 
. Wat is hier onder de grond is? Waarom staan de auto’s niet op straat? 

 Loop verder naar de witte en grijze tegels. 

Vraag 
. Welke spelletjes kun je doen op deze tegels? Kun je de witte en ook de grijze tegels tellen? 

  



 

 

 Loop door naar de blauwe stenen tafel. Stop onderweg eerst bij de roze prullenbak. 

Vragen 
. Hoeveel lantaarnpalen zie je als je bij de prullenbak staat? 
. Is de blauwe tafel een eettafel, een schrijftafel of iets anders? 
. Wat heb je nodig om hier een spelletje te kunnen doen? 

 

 Loop door richting de bushalte. Zoek onderweg de paal met een bord met een hondje.  

Vragen  
. Wat betekent dit bord? En waarom hangt het hier? 

 

 Bij de bushalte ga onder het afdak staan. 

Vragen 
. Welke vervoersmiddelen zie je hier allemaal op straat? 
. Ken je ook nog andere vervoersmiddelen? 
. Welke kleuren heeft de bus die hier stopt?  

 

 Loop dan terug naar het Paviljoen  

Vraag 
. Weet je hoe de mensen heten die hier werken? Je mag het ze gaan vragen. 

 

Je kunt hier ook om een kleurplaat vragen. 

Heel leuk dat je de speurtocht hebt gedaan! 
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