
Fietsspeurtocht voor iedereen!  

 

Leuk dat je meedoet met deze 
fietsspeurtocht! Je kunt deze 
fietsspeurtocht doen, van woensdag 10 
augustus t/m vrijdag 12 augustus.  
Let op: Bij deze fietsspeurtocht is alles 
ANDERSOM! Dus als er linksaf staat, ga je rechtsaf, staat er rechtsaf, 
dan ga je linksaf. Onderweg moet je niet vergeten goed om je heen te 
kijken. Je vindt dan een code, die je moet opschrijven en bewaren. 
Deze heb je halverwege nodig! Daarnaast ga je een rebus oplossen! 
De rebus is te vinden bij 9 huizen, die je onderweg tegenkomt. De 
antwoorden schrijf je op de achterkant van deze pagina. Ben je klaar?  
Dit blad met je uitkomst, kun je de rest van de week inleveren bij een 
van de juffen van het VBF. Wie weet win je een prijs!  

Succes met de fietsspeurtocht!  
 

Start: Bij het scoutinggebouw ‘De Draak’ 

-  Fiets richting de Lijnbaan. Je gaat dan rechts.  

-  Je gaat de derde straat linksaf. 

-  Je gaat de tweede straat rechtsaf.  

-  Je fietst tot het einde van de straat en dan ga je linksaf.  

-  Je gaat de zesde straat linksaf.  

-  Je slaat aan het einde van de straat  rechtsaf.  

-  Je fietst tot de T-splitsing, dan sla je linksaf.  

-  Je gaat rechts, de eerste brug over.  

-  Je fietst rechtdoor.  



-  Je gaat de derde straat linksaf.  

-  Dan ga je de tweede straat linksaf en stop je bij Roberto. Met de    

   gevonden code kun je nu een ijsje halen!  

-  Daarna fiets je iets terug en ga je over de markt en sla je rechtsaf.  

-  Dan fiets je rechtdoor, tot de IJssel, daar sla je linksaf.  

-  Je fietst rechtdoor, je gaat onder de brug door.  

-  Je fietst rechtdoor tot de splitsing.  

-  Je slaat linksaf.  

-  De eerste straat sla je rechtsaf.  

-  Je gaat de derde straat links.  

-  Je fietst rechtdoor, totdat je bij de rotonde komt.  

-  Je gaat over de rotonde, naar rechts.  

-  Je fietst rechtdoor, je gaat met de bocht mee naar rechts.  

-  Bij de Jumbo sla je linksaf. Je fietst door naar de Draak.  

 

Antwoorden van de rebus:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


