Wandelzoektocht lente
(lange ± 8 km)

Veel plezier!
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Lange Lentezoektocht (± 8 km)

Vraag 1: de onderstaande foto’s zijn gemaakt op onze omloop. Rangschik ze in
de juiste volgorde!
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Lange Lentezoektocht (± 8 km)

Start : hoofdgebouw Spechteshof
Volg de weg links van het gebouw, ga onmiddellijk voorbij het gebouw naar
rechts. Aan jeugdhuis Nijdrop volg wandelknooppunt 706.
Aan het knooppunt 706 volg je 714, neem het baantje naast de afsluiting om aan
de speeltuin van het Konkelgoed uit te komen, volg 714 tot het straatplaatje
Konkelgoed huisnrs. 1-29.
Stap links tussen de garages tot aan het baantje in asfalt, zo kom je uit aan het
Europaplein. Ga in de Karenveldstraat naar rechts, steek voorzichtig aan huisnr.
73 de Karenveldstraat over. Neem links de Groenstraat.
Vraag 2: Waar houdt de natuur niet van?
Aan knooppunt 706 volgen we wandelknooppunt 702 tot het einde van de
Groenstraat.
Aan de Kalkestraat aan knooppunt 702 nemen we links en volgen wandelknooppunt 701. We stappen de Korruit in tot aan de Nieuwstraat daar gaan we
naar links en steken voorzichtig aan het zebrapad over. We stappen rechtdoor
de asvaltweg in, die overgaat naar een veldweg tot een pad met de kiezelstenen,
daar gaan we naar links richting voetbalveld.
Vraag 3: Hoeveel lampen tel je aan het voetbalcomplex?
We lopen voorbij de nieuwe voetbalkantine, aan de Klaarstraat gaan we naar
links en nemen dan rechts de Wijngaardstraat aan huisnr. 68 gaan we naar
rechts.
Vraag 4: Welke beek vind je in de Wijngaardstraat?
We stappen Leireken over aan knooppunt 77 en vervolgen het wandelknooppunt 78.
We stappen voorbij het plantenkwekerij Opplant en volgen nog wandelknooppunt 78 tot het einde van de weg aan huisnr. 26 gaan we naar rechts en
volgen knooppunt 78.
Vraag 5: Welk lekker eindproduct wordt aan het Hoeksken verkregen?
Aan knooppunt 78 aan de Bolstraat gaan we naar links en volgen wandelknooppunt 700. Aan huisnr. 66 nemen we de veldweg rechts, we steken Leireken
over en stappen tot de hoek Rubensveld-Klaarstraat. We gaan links richting
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Rubensveld tot voorbij huisnr. 19 waar we rechts de weg inslaan, aan het einde
gaan we naar links.
Vraag 6: Welke specialiteit heeft kinesiste Esther Poelman?
Voor huisnr. 77 steken we de Kluisbeek over en aan het einde van het baantje
naar links de Graanakker in. We blijven rechts op de Graanakker tot de Averbeekstraat waar we naar rechts gaan tot het zebrapad dat we voorzichtig
oversteken en stappen de Merenblokstraat in tot de Esp die we oversteken en
vervolgen onze weg naar het Heiveld. We stappen tot de Schoolstraat waar we
naar rechts gaan en even verder naar links het Costershof in, we draaien mee
naar rechts om het baantje links te nemen tot het tweede baantje links naar het
Schuttershof.
Vraag 7: Welk schoolsysteem wordt er aangeboden in het schoolhuis?
Aan de Schoolstraat nemen we het baantje rechts richting Spechtes of eindpunt.

Bedankt voor je deelname
Goed thuis!
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