Speurtocht Pannenkoekenhuis Oude Maas
Speurtocht vanaf Pannenkoekenhuis Oude Maas. Deze speurtocht is ongeveer 4 km lang. Veel plezier.
Ga vanaf het parkeerterrein langs het pannenkoekenhuis naar boven, houdt het pannenkoekenhuis aan
de rechterkant. Eenmaal boven houd je links aan, loop langs de fietsenrekken. Daarna ga je linksaf het
schelpenpad op. Na het schelpenpad ga je linksaf en daarna rechtsaf het schelpenpad op. Houdt het
speeltuintje aan je linkerkant.
Vraag 1:

Hoe heet het treinspoor?

Je loopt heel het schelpenpad uit. Aan het einde bij de kruising met het fietspad ga je rechtsaf het
fietspad op. Deze loop je helemaal uit tot de rotonde bij de camping.
Vraag 2:

Hoe ver is het naar de veerpont in Puttershoek?

Voor de rotonde steek je linksaf de weg over en daarna ga je linksaf de Ziedewijdsekade in naar
beneden. Bij de splitsing ga je rechtsaf het Ziedewijdsepad op.
Vraag 3:

Welk dier zie je in het kunstwerk in het water?

Ga halverwege dit pad naar links, de vlonder op.
Vraag 4:

Hoeveel bankjes kom je tegen als je op de vlonder loopt?

Bij de eerste mogelijkheid rechtsaf het schelpenpad op. Neem de trap naar boven.
Vraag 5:

Waar loop je heen als je het pijltje links volgt?

Na de trap ga je naar links. Daarna rechtsaf bij het eerste bruggetje. Ga linksaf het Kromme Duikerpad
op. Loop dit pad helemaal uit tot aan de kinderboerderij. Hier sla je linksaf.
Vraag 6:

Voor welk dier is de ijzeren stapmolen bedoeld?

Loop het bruggetje over. Steek het pad over en ga rechtdoor over het volgende bruggetje.
Vraag 7:

Wat is Polderzicht?

Ga bij de T-splitsing linksaf. Loop dit pad helemaal af. Aan het einde sla je rechtsaf.
Vraag 8: Wie woont er op nummer 72?
Steek bij de splitsing linksaf de weg over richting de oude maas en ga linksaf de dijk omhoog.
Bovenaan rechtsaf en daarna weer rechtsaf het parkeerterrein naar beneden lopen.

Honger gekregen? Bestel een pannenkoek op https://pannenkoekenhuisoudemaas.nl
Scan de QR-code om naar de website te gaan.

