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Speurtocht 
Op de fiets door Acht - Antwoorden 

 

Startpunt Roerstraat 
 

1 Hoeveel huizen staan er te koop langs de hele route? 
2 of 3, afhankelijk van welke kant je de Haringvliet op komt 

2 Hoeveel boompjes staan er in de voortuin van Roerstraat 21? 
3 

3 Fiets naar de Maasstraat. Aan je linkerhand zie de school. Op 
welke datum moeten de kindjes weer naar school? 
11 mei 

4 Welke juf woont er tegenover school? Op welk nummer woont 
ze? 
Juf Ine woont op nummer 58 

5 Ga op de Waalstraat naar rechts. Welke praktijk zit er op 
nummer 58 
Osteopathie Robbert Derksen 

6 Fiets naar het einde van de Waalstraat, steek over en rijd het 
Ecopark in langs de paardjes. Op de stallen staan klompjes, 
hoeveel zijn ’t er? En hoeveel vlinders tel je? 
4 klompjes en 2 vlinders 

7 Wat voor dieren worden er achter de stallen gehouden en wat 
produceren zij? 
Bijen produceren honing 

8 Fiets naar de Haringvliet 18, wat hangt daar aan de zijkant van 
het huis? 
Een AED-apparaat  

9 Fiets naar de Achtse Loop. Tegen over het bruggetje staat een 
wit huis, wat voor kleur hebben de luifels aan ’t huis? 
Bordeaux rood of donker rood is ook goed 

10 Op de Achtse Loop 3 staat een dier voor de deur, wat voor dier? 
Een haan 

11 Bij een van de vijvers (Achtse Loop of Vliststraat) lopen bruine 
ganzen, hoeveel kuikentjes hebben ze gekregen? 
7 kuikentjes 

12 En hoeveel hebben de witte gekregen? 
0 kuikens 

13 Op de hoek van de Rijnstraat/Vliststraat hangt een wit met rood 
bord. Wat voor voertuig staat erop? 
Brommer 

14 Fiets via de Vliststraat, Amstelstraat naar de Lingestraat 16. In 
de voortuin ligt een vijver, wat voor dieren staan er langs de 
kant? 
Een vis en twee eenden 
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15 Wat staat er op Lingestraat 25/27 boven op het muurtje? 
Een bokaal met een plant erin (plantenbak) 

16 Fiets naar Lekstraat 1b, wat verkopen ze daar? (2) 
Pizza en pasta (ijs wordt er niet meer verkocht) 

17 Ga linksaf de Rijnstraat in. Achter de oranje brievenbus staat een 
huis met groot een naam erop. Wat voor soort praktijk is dat? 
Fysio 8 (fysiotherapie) 

18 Op de Rijnstraat staat een grote vlaggenmast in de tuin, op welk 
nummer is dat? En welke namen kun je lezen? 
Bij nummer 62 staan de namen van Gerard en Rieky van Eijk te lezen 

19 Fiets naar Rijnstraat 37, daar is een baby geboren. Hoe heet het 
kindje? Is het een jongen of een meisje? 
Loek is een jongen 

20 Ergens op de Rijnstraat staal een vaal rode Engelse brievenbus 
voor de deur, op welk nummer is dat? En hoe heten de mensen 
die daar wonen? 
Rijnstraat 49 (Tony en Nathalie) 


