Speurtocht Happy Italy H.I. Ambacht

Speurtocht bij Happy Italy in H.I. Ambacht van 3 km lang. Veel Plezier!!
Beginpunt: Ga bij de parkeerplaats (sta met je neus naar Happy Italy), rechts het looppad op naar het
infobord. Ga linksaf op het pad en steek vervolgens het fietspad over.
Vraag 1: Hoe heet de speeltuin/kinderboerderij aan je linkerkant?
………………………………………………………………………………………………………………………
Loop het pad verder rechtdoor, steek het fietspad over en ga helemaal door op het pad tot
bij de T-splitsing (recht voor je zie je huizen) en daar sla je linksaf.
Vraag 2: Wat wordt er in de winter in het grasveld aan je linkerhand gemaakt?
………………………………………………………………………………………………………………………..
Ga het looppad verder rechtdoor tot je weer een T-splitsing krijgt. Sla linksaf het Reijnegaardpad op.
Loop rechtdoor, steek het fietspad over en sla rechtsaf weer het looppad op.
Vraag 3: Wat mag hier niet komen?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Steek het fietspad rechtdoor over en vervolg je weg rechtdoor op het looppad met aan de linkerhand
de zwemvijver. Loop de kronkelige weg helemaal uit en ga het houten bruggetje over om daarna op
de kruising linksaf te slaan.
Vraag 4: Voor wie is het strandje wat je tegenkomt aan de linkerkant?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Vervolgens neem je de eerste mogelijkheid rechtsaf.
Vraag 5: Welke vormen zie je op de daken van de appartementen?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Loop dit pad verder uit.
Vraag 6: Hoeveel bankjes kom je tegen op dit pad?
………………………………………………………………………………………………………………………
Ga op de T-splitsing linksaf langs het infobord.
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Vraag 7: Wat was vóór 1855 het gemeentehuis?
……………………………………………………………………………………………………………………...
Vervolg het pad richting Happy Italy.
Vraag 8: Hoe heet de speeltuin van Happy Italy?
………………………………………………………………………………………………………………………
Steek het fietspad over en houdt daarbij Happy Italy aan je rechterkant.
Aan het einde van het looppad ga je rechtsaf het fietspad op.
Ga na het speeltuintje rechtsaf naar de parkeerplaats.
Vraag 9: Wat dragen alle vrouwen volgens Happy Italy?
………………………………………………………………………………………………………………………

Deze speurtocht wordt je gratis aangeboden door Aad van Loon Sport. Vond je de speurtocht leuk en
wil je een vrijwillige bijdrage doen, scan dan de QR-code. Je kunt zelf een bedrag invullen.

