Speurtocht Barendrecht centrum
De afstand van deze speurtocht is ongeveer 4 km. Tijdens de speurtocht moet je vragen beantwoorden.
Start vanaf het fitnesscentrum en ga linksaf langs het politiebureau. Loop door tot aan het fietspad dat
naar de voetbalvelden gaat. Ga bij dit fietspad rechtsaf en loop langs het voetbalveld. Na het voetbalveld
rechtsaf en weer linksaf naar de fietscrossbaan.
Vraag 1: Hoeveel heuvels heeft het fietscrossparcours?
Antwoord:
Loop verder langs het fietspad naar de spoorlijn. Ga de trap op naar het station.
Vraag 2: Hoeveel treden moet je nemen om boven te komen?
Antwoord:
Volg het kronkelpad op het station (het zwarte pad). Je komt een aantal sporttoestellen tegen.
Vraag 3: Hoeveel sporttoestellen kom je tegen?
Antwoord:
Als het zwarte pad afgelopen is, volg dan het witte pad tot aan het station.
Vraag 4: Wie heeft het beeld aangeboden dat bij het station staat?
Antwoord:
Loop verder langs het station en volg het witte pad helemaal tot aan het einde. Dan loop je rechtdoor de
Vlindergang op. Kijk bij het bord over de vlindertuin en het bijenhotel.
Vraag 5: Wat is de lengte van een behangersbij?
Antwoord:
Loop nu door over de Vlindergang tot het einde van het pad. Ga dan rechtsaf. Voordat je de trap afgaat,
kijk je eerst naar de rotonde die verderop ligt.
Vraag 6: Welk voertuig staat er op de rotonde?
Antwoord:
Loop de trap af en ga onderaan rechtsaf. Loop door tot aan de Oranjestraat. Daar ga je linksaf. Aan het
einde kun je links en rechts.
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Vraag 7: Hoe heet het kinderdagverblijf dat aan de linkerkant zit?
Antwoord:
Je gaat rechtsaf. Dus niet de kant van het kinderdagverblijf. Loop door tot het einde van de Oranjestraat.
Bij de Prins Bernhardstraat ga je rechtsaf en je loopt tot aan de Wilhelminastraat. Die loop je uit en je
steek over naar de sporthal.
Vraag 8: Vermenigvuldig het cijfer uit de naam van de sporthal met 10. Trek er dan 4 vanaf en deel het
vervolgens door 2. Welk getal houd je dan over?
Antwoord:
Loop verder langs de sporthal naar de Ziedewijdsedijk. Hier ga je rechtsaf. Aan het einde linksaf naar
beneden door het tunneltje. Daarna bij het volgende tunneltje rechtsaf en langs de school doorlopen tot
de Dorpsstraat.
Vraag 9: Hoe heet de school waar je langsloopt?
Antwoord:
Bij de Dorpsstraat Oost linksaf. Loop de Dorpsstraat helemaal uit en steek over naar de Middenbaan.
Hier zit Lunchroom Echt. Loop door tot aan Kruidvat.
Vraag 10: Hoeveel prullenbakken Staan er op de Middenbaan tot aan Kruidvat?
Antwoord:
Ga na Kruidvat rechtsaf naar beneden.
Vraag 11: Hoeveel eetgelegenheden/ restaurants passeer je vanaf het Kruidvat tot aan de
Binnenlandsebaan?
Antwoord:
Steek de Binnenlandsebaan over langs de flat linksaf naar het fitnesscentrum.

