Hallo allemaal,
Welkom bij deze speurtocht. Na een lange tijd zonder badminton, is het tijd voor wat extra beweging
inclusief opdrachten.
Hieronder vind je een beschrijving van de route. Tijdens de route vind je bij verschillende huizen
achter de ramen op een zichtbare plek een badminton flyer met een letter. De letters krijg je in
willekeurige volgorde. Met de verzamelde letters kun je een woord maken. Dit is de oplossing van
deze speurtocht.
Je kunt de route zowel overdag als ’s avonds lopen. De speurtocht is alleen geldig van: 25 maart tot
en met 5 april 2021.
Voordat je begint aan deze speurtocht, graag nog even aandacht voor het volgende:
•

•
•
•
•

De route is ongeveer 5km lang en wordt wandelend afgelegd.
Het duurt 1,5 uur tot 2uur.
Loop de route zoveel mogelijk op de stoep en houd je aan de verkeersregels.
Bij het oversteken goed uitkijken! Denk aan je veiligheid en aan die van anderen.
Respecteer andere weggebruikers.
Laat onderweg geen afval slingeren, maar ruim dit netjes op of neem dit mee naar huis.
Respecteer de geldende Corona-regels: zie de website van de rijksoverheid voor de actuele
regels

Veel plezier!

Routebeschrijving:
Start bij de hoofdingang van de sporthal.
Loop links om de sporthal, over de parkeerplaats naar de Dr. HAW van der Vechtlaan.
Ga linksaf op de Dr. HAW van der Vechtlaan, en gelijk oversteken.
Ga rechtsaf naar de Van Haersoltelaan.
Einde van de weg linksaf naar Van Dedemlaan, vervolg deze. Bij de kruising oversteken en direct 1e
weg rechts.
Bij stoplichten oversteken en 1e voetpad/fietspad rechts vervolgen tot het einde van het fietspad,
daarna bocht links en verharde weg volgen.
Loop rechtdoor naar de Drapeniersgilde (verharde weg), loop vanaf huis nr. 17 naar huis nr. 52 van
de Drapeniersgilde. Ga bij nr. 52 linksaf.
Einde van de weg rechts het schelpenpad op. Daarna einde van schelpenpad links.
Bij T-splitsing links.
Weg vervolgen van de Meent, naar de Horst en naar De Weedebrink.
Bij De Bagijnenkamp oversteken en links afslaan.
Daarna 1e weg rechts Burgermeester Malcorpslaan.
Bij de 1e weg rechts (Het Woltmansland) oversteken naar Het Ambt, bij nr. 2 de stoep vervolgen.
Aan het einde rechts om de bushalte, vervolgens rechtdoor. Aan het einde van de stoep, bij de rest
afval container oversteken en stoep vervolgen (Het Kerspel).
Aan het einde links, en vervolgens meteen rechts de stoep vervolgen bij nr. 2 (De Marke)

Aan het einde links, vervolgens meteen 1e weg rechts, daarna 1e weg links.
Op de stoep de weg verder lopen, langs de Burgermeester Malcorpslaan.
Bij het stoplicht oversteken.
Daarna direct, 1e weg rechtsaf naar Schrijverswegje. Vervolgens linksaf op Jennegiespad.
Vervolgens rechtsaf naar Bolwerk, daarna links naar Baangracht.
Aan het einde van de Baangracht, rechts over de brug.
Daarna links naar de Brouwersgracht. Vervolgens 1e straat naar rechts (Regenboogstraat).
Aan einde van de straat, linksaf naar de Nieuwstraat. Daarna 1e straat links (Ridderstraat).
Aan het einde van de Ridderstraat, over de brug rechtdoor (Eiland), vervolgens rechtdoor (Buiten de
Enkpoort).
Bij de molen/school, de eerste straat links (Sportlaan).
Einde van de weg op T-splitsing rechts (Sportlaan).
Einde weg op de kruising, links en direct rechts (Prinsenstraat).
Aan einde van de weg, links naar de sporthal (de Prinsenhof). Einde van de route.

Noteer hieronder de oplossing:

------- ---De oplossing kun je sturen naar: speurtocht2021@gmail.com voorzien van je naam en adres.
Graag uiterlijk inleveren op 7 april 2021.
Onder de inzenders van de juiste oplossing, verloten we een leuke prijs.

