
 

 

 

 

 



We starten bij Chillings de Buren en slaan linksaf. We lopen tot de hoek en slaan dan rechtsaf. 

 

Op de rechtse foto zien we een speciale tegel. Deze kom je tegen op de stoep.  

 

1. Welke tekst staat op de zilverkleurige tegel? 

A. Gooi uw afval in de bak 

B. Lichtkunst 

C. Staatkunst 

Sla na deze bijzondere tegel linksaf. En loop totdat je de buurttuin aan je linkerhand ziet. 

 
(Je hoeft hier niet voor over te steken. Doe je dit wel… kijk dan goed uit!) 

 2. Welke vormen staan er aan het einde van het fietspad op de grond? 

A. Driehoeken 

B. Vierkanten 

C. Cirkels 

 



Ga rechtsaf de Sluiswachterstraat in. 

 

Op de rechter foto zie je geparkeerde auto’s staan.  

3. Hoeveel parkeervakken zijn er aan deze kant van de straat? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

Laat de auto’s links liggen en aan het einde van de straat sla je linksaf. 

 

4. Daar staat een lantaarnpaal. Wat betekend het getal 14015? 

A. Het nummer van de lantaarnpaal 

B. Hoeveel stroom deze paal per jaar verbruikt 

C. Het nummer dat gebeld moet worden als er storing is 

 

Loop een klein stukje door totdat je hier veilig kunt oversteken.  

 

 



Als je om de heg heenloopt kom je op dit pad. 

 

5. Waar is deze groene prullenbak voor bedoeld? 

A. Hondendrollen 

B. Sigaretten 

C. Alle soorten afval 

Loop het pad helemaal af totdat je bij ‘Natuurspeeltuin de groene diamant’ komt. 

 

6. Wat is het hoogste getal wat op dit paaltje staat? 

A. 42 

B. 130 

C. 69 

 

 

 

 



Steek hier zo veilig mogelijk over.   

 

7. Aan het einde van dit pad kom je bij de Buurttuin. Wat is de naam van deze buurttuin? 

A. Buurttuin Delfgauw 

B. Buurttuin De Stuivelaar 

C. Buurttuin Het Stuifmeel 

Loop voorbij de buurttuin richting de scholen. 

Zoek je een zo veilig mogelijk plekje op om over te steken richting de gele huizen. 

 

 

8. Er liggen hier 10 grote keien in het gras en op de weg. Waar zijn deze voor? 

A. Om op te spelen 

B. Om de weg te wijzen naar de vuilcontainers 

C. Om te zorgen dat auto’s en vrachtwagens hier niet doorheen kunnen rijden. 

 

Loop langs de gele huizen en sla aan het einde van de straat linksaf. 

 



De eerste zijstraat van deze straat is de leewstraat. 

 

9. Op het hoekhuis hangt een vierkant wit bord. Wat staat hier op? 

A. Verboden te parkeren 

B. Leeuwstraat 

C. 33 

Je gaat de Leeuwstraat niet in maar je loopt rechtdoor. 

 

10. Loop verder totdat je deze paal tegenkomt.  

Achter de paal staat een bordje. Welke kleur is dit bord? 

A. Rood 

B. Blauw 

C. Zwart 

Na deze paal loop je verder rechtdoor tot het einde van de straat en daar sla je linksaf. 

Ook in deze straat blijf je op de stoep en het einde van is ‘Chillings de buren’ weer in het zicht. 

 

 

 



Je bent bijna klaar! 

• Bij bij de balie laat je de zak met jullie gevonden zwerfafval zien.  

• Hier kunnen ook meteen alle materialen weer ingeleverd worden.  

• Daarna mag de zak in de container voor restafval gooien die te vinden is aan de overkant van 

de straat. Dan krijg je de sleutel om de schat te openen. 

 

 

      

Je bent heel DAPPER bezig geweest! 

 

Binnenkort komen er meer verschillende speurtochten online dus als je er van hebt genoten,  

kom gerust een keertje terug. 

Wil je gewoon zelf een rondje zwerfafval opruimen? 

Dat kan natuurlijk ook. 

De spullen zijn tijdens de openingstijden van Chillings gewoon te lenen. 

 

Voor meer informatie kijk op: 


