Deze speurtocht is gemaakt om samen met je kind(eren) te doen.
Je kunt als (groot)ouder(s) ook meedoen met de oefeningen (als je
durft ☺)
Trek oude kleren aan, het weer is onvoorspelbaar en sommige plekken
kunnen modderig zijn.
Mocht je een foto of filmpje willen delen met ons: superleuk! Wij zullen
dit gebruiken op social media. Wees je hiervan bewust.
Opdracht vooraf:
Bedenk voordat je begint wie je (zomaar) een kaartje/brief wil sturen,
schrijf/teken dit met je kind(eren) en doe deze tijdens de speurtocht op de
bus. Win-win situatie!!
Neem een touwtje/draad mee van minimaal 60 cm.

Beweegspeurtocht 1: Broeckland
We beginnen bij het blauwe tunneltje

2 x de trap op en af
Daarna bovenaan de trap richting

Hoeveel stappen zijn het vanaf het einde van het groene hekje tot de 1e
lantaarnpaal?
Neem het eerste pad links naar beneden; vanaf de laatste lantaarnpaal tot
het hek: hinkelen op je linkerbeen, van het hek tot de straat: hinkel op je
rechterbeen.
PAS OP BIJ DE WEG!
Ga linksaf en neem het 1e paadje naar beneden.
In de speeltuin:

2 x koppeltje duiken (als je durft)

1 in het midden hangen en 10 knieën optrekken
2. in het midden hangen, knieën optrekken en jezelf 5 x optrekken

3 rondjes om de glijbaan rennen en dan
eraf glijden
Vervolg je weg , na 19 paaltjes aan je linkerhand oversteken: KIJK UIT!
Welk dier woont hier?
Loop via de stoep richting sporthal.
Wat mag je niet bij de tennisvereniging?
Steek over naar de parkeerplaats bij de sporthal. Tel alle witte stenen op
de eerste parkeerplaats door op alle witte stenen te gaan staan

Loop verder rechts van de sporthal.
Hoeveel doelen staan er op het rechterveld? Alle doelen tellen mee, groot
en klein.

4 x rechtsom en 4 x linksom

30 sec wall sit

Trek een sprintje heen en weer

Heen slalom. Terug er onderdoor!! Doe dit 3 x
Vervolg je weg en sla aan het eind linksaf naar de sporthal.

Past één van de antwoorden op het bord bij jou?
Nee hè? Gelukkig maar. Goed bezig!!
Het buiten handbalveld is open, ga door het hek en spring 20 x op de
stoep , om en om met je voeten

Even uitrusten en dan een minuut stilstaan. Wat hoor je allemaal?

Ren dan een rondje om de beide velden en verlaat het veld weer door
hetzelfde hek.

Spring met hulp van de ene bal naar
de andere bal of slalom er tussendoor.
Verlaat het terrein weer en loop via de tennisclub op de stoep weer langs
de haan. Bij het bankje 10x opdrukken, je handen op het bankje.
LET OP: Steek over en bij nr 185 de straat oversteken.
Doe bij nr 178 de hinkelbaan en pak dan in de tuin een ballon.
Vervolg je weg naar het “eiland” (Kievietsbloem). LET OP MET
OVERSTEKEN! Midden op het eiland staat een speeltuin. Doe alle
onderdelen en verlaat het eiland via de andere brug en steek over naar de
volgende speeltuin.
Klim door het spinnenweb en loop hoog over de balk. Als je het niet durft,
geeft niets, dan sla je de balk gewoon over.

Loop terug naar het fietspad en ga
Maak een mooie foto op de steen boven het water (en deel deze met ons)
Verder naar de brug en links naast de brug de trap af. Beneden
10 x Jumping Jacks

Brug over:
Hoeveel

haaientanden zie je?

Oversteken en verder over de stoep. Bij de speeltuin (let op fietsers bij
oversteken) 10x schommelen en weer door☺.
LET OP: Steek de straat over en ga linksaf.
Bij het bord :

rechtsaf.

5 x squat
7 x touwtje springen zonder touw
7 x grond aantikken en opspringen
8 x knieheffen rechts en links

Volg het pad naar links tot aan de speeltuin.
In de speeltuin:
Blaas de ballon op (nog geen knoop erin), knijp goed dicht en geef aan je
kind(eren). Laat je kind de arm omhoog strekken en dan de ballon
loslaten.
In hoeveel stappen ben je bij je ballon? Doe dit 3 x.
Leg daarna een knoop in de ballon en speel deze met elkaar over.
Bind daarna het touwtje aan de ballon en laat je kind op de kabelbaan de
ballon achter zich aan laten wapperen.
Filmpje delen wordt gewaardeerd ☺
Vervolg je weg richting dorp, LET OP: steek de Stinzenlaan over en ga
linksaf naar de brievenbus. Laat je kind(eren) de kaart of brief posten die
je eerder hebt gemaakt en ga dan rechtsaf.

Loop dit rondje achteruit

Vervolg de stoep en steek over, sla linksaf.

Bij het bankje “dippen”.
Sla dan rechtsaf en aan het einde van het pad LET OP: links en oversteken.

10 rechter been zwaaien, 10 x
linkerbeen zwaaien
Klim via de “klimmuur”naar boven en glij naar beneden.
Verlaat de speeltuin aan de kant van het bankje en sla rechtsaf.
Loop helemaal tot het hek en je bent bij de :

