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:
Neem een schuursponsje mee!!!

Beweegspeurtocht 2: Breukelen Noord
We beginnen bij het bruggetje in het park in Noord

Ren of loop 3x de brug heen en weer
Met je rug naar de brug ga rechts af en dan de 1e links

Maak bij dit bordje van de IJsclub 10 schaatsbewegingen
Ga terug het park in en volg de weg rechts

Kies een manier om naar boven te klimmen en er weer af te glijden
Vervolg je weg richting de kinderboerderij

Bij dit elektriciteitshuisje op het beton klimmen en
vervolgens slalommen om de 5 bomen en weer terug komen en op
stappen op het beton
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Vervolg je weg.

Hoeveel dieren zie je hier
Steek over naar de Skatebaan

Loop en klim op alle verhogingen.
Vervolg je weg over het bruggetje

en ga Links af.
PAS OP DIT IS EEN FIETSPAD
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Hoeveel knotwilgen staan er vanaf het bruggetje
Vervolg je weg en zodra het kan ga van het fietspad af en ga op de
stoep lopen

Hoeveel ramen zie je in de Watertoren
Steek over
PAS OP BIJ DE WEG!
Ga links af de Vrijheidslaan in
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Loop hard tot

Wandel rustig verder en ga de 1e weg rechts in.

Huppel 1 ½ rondje hier om heen en vervolg je weg
Goed opletten

Bij welk huisnummer staat dit in de tuin
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Tel deze cijfers bij elkaar op en loop vanaf hier zigzaggend het
aantal passen vooruit.
Vervolg je weg weer

Vanaf deze brievenbus tot het einde van de heg op je tenen lopen.
Daarna op je hakken lopen tot de volgende heg.
Vervolg je weg
Wapper met je armen zoals de wimpel.
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Ga bij deze wimpel Linksaf en aan het eind van de weg Rechtsaf
Ga voor de flat Linksaf en vervolg je weg tot

Ga net niet zitten (squat) op de rand van de zandbak.
Doe dit 10x
Loop richting Flat “Kanaalzicht” en loop vervolgens om de flat heen.
In de speeltuin

3x koppeltje duikelen als je durft
Loop richting Flat “Hoogzicht” en sla rechtsaf naar het kanaal.
Ga dan linksaf op het pad langs het kanaal lopen.
Pas op eerst het fietspad oversteken
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Ga hier op 5 tellen op je linkerbeen staan en
dan 5 tellen op je rechterbeen.
Vervolg je weg tot

Ga op je buik op een bolder liggen en doe als een vliegtuig.
Daarna er op gaan staan als een standbeeld.
Maak hier een foto van en deel die met ons
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Ga hierna linksaf en loop door tot de speeltuin

Ga de speeltuin in en ga lekker een poosje spelen.

Loop richting de Karel Doormanweg en steek over.
Pas op met oversteken
Ga linksaf en ga voor Garage Knoop Silversteijn in,
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Loop richting het Kikkerfort.

Gebruik dit muurtje als opstap en stap een aantal keer op en af.

Loop verder richting Kikkerfort en ga vervolgens Rechtsaf.
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Hoeveel keer P zie je hier?
Loop om het Kikkerfort heen

Loop op het randje van de stoep alsof het een balk is.
Linksaf naar de ingang van het Kikkerfort en je mag tot aan de
ingang niet op de lijntjes van de stenen lopen.
Loop op je tenen, je hakken, verzin leuke rare stappen zonder de
lijntjes aan te raken.
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Loop verder tot het speelveld, hier heb je je schuursponsje nodig.

Probeer je schuursponsje door alle gaten van het klimrek te gooien.
Vervolg je weg weer en ga Linksaf het voetpad op

Op dit pad zijn 2 roosters

Splits de groep in 2 en ga met elkaar via de roosters een gesprek
voeren.
Vervolg je weg via het pad langs het water verder naar de Karel
Doormanweg
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Steek over
Pas op voor het verkeer met oversteken

Ga 5x onder de brievenbus door.
Ga Rechtsaf Griftenstein in
Ga Linksaf

En loop door tot de speeltuin en ga lekker spelen.
Dit is het einde van de beweegspeurtocht in Noord.

Vanaf hier is het 5 minuten lopen naar het bruggetje in het park.
Steek over en loop tussen de huizen door naar de G. van
Nijenrodestraat. Sla linksaf loop door tot je rechts aan de overkant
de ingang van het park ziet.
13

Dan ben je weer terug bij het bruggetje.
Pas op met oversteken
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