Herfstspeurtocht over Landgoed Bredius
- voor kinderen tot 12 jaar
Bij deze speurtocht kom je steeds opdrachten tegen. Neem een tasje mee, dan kun je
tijdens de wandeling mooie dingen verzamelen en meenemen naar huis (neem alleen
dingen mee die je niet hoeft te plukken).
Maak van de dingen die je hebt verzameld een collage of plak ze op. Stuur een foto naar
info@inbredius.nl, dan komt hij misschien wel op Facebook of Instagram.
Volg jij ons al? @InBredius
Start: NME Centrum InBredius
Staand met je rug naar het NME Centrum ga je linksaf de tuin in.
Je komt nu bij de “Leuke namenhoek”.
1. Wat vind je de leukste, gekste, mooiste of grappigste naam?
Ga linksaf, dan bij de kruising rechtdoor, daarna het eerste pad links en daarna weer
rechts.
Je loopt tegen een soort muur met allemaal gaten aan.
2. Het is een hotel, maar wie kunnen er nu wonen in zo’n hotel?
Bij de muurt rechtsaf, aan het einde linksaf.
3. Zie je het gat in de boom, wie zou daar in kunnen wonen?
Bij deze boom ga je linksaf.
4. Wat staat er in de silo?
Loop de tuin uit via het klaphek, weg oversteken en ga door het volgende hek.
5. Bij het hek aan de linkerkant zie je bergjes grond. Wie wonen daaronder?
6. Als je nu doorloopt, kijk dan of je onderweg eenden ziet. Weet jij het verschil tussen
een mannetjes- en een vrouwtjeseend?
7. Aan de rechterkant zie je schapen met een kleur op hun kont, wat betekent die kleur?
Loop door tot het einde.

8. Wat moet je doen als een schaap op z’n rug ligt?
Ga rechtsaf en dan het eerste kleine paadje links, een bladerpad.
9. Verzamel allemaal verschillende blaadjes, stokjes en wat je verder vindt.
Kijk goed naar de verschillende vormen en kleuren en stop het in je tas.
Ga aan het einde van het paadje rechtsaf en dan gelijk weer rechtsaf het hele smalle
paadje op.
10. Wat groeit er op de verrotte bomen?
Stap links over de omgevallen boom en aan het einde van het paadje, linksaf en dan
rechtdoor weer een bladerpad op, het Elzenlaantje.
11. Zoek onder blaadjes naar beestjes. Zie je nog andere bijzondere dingen?
Ga rechtsaf en klim over het hek.
Loop rechtdoor met het hek van takken aan je rechterhand.
12. Hoe heet zo’n takkenhek en wie gebruiken het?
Loop rechtdoor langs de natuurspeeltuin en aan het einde van het pad rechtsaf langs de
moestuin.
13. Wat groeit er in een moestuin?
Nu kun je rechtsaf gaan naar de natuurspeeltuin of gelijk door naar huis om een
kunstwerk te maken met wat je verzameld hebt. Vergeet niet een foto te sturen!
Veel plezier.

Antwoorden:
2. Insecten en egels 5. Mollen 6. Mannetjeseenden hebben vaak meer kleuren en een
krulletje in hun staart. 7. Dan is de ram langs geweest en komt er in het voorjaar een
lammetje. 8. Help het schaap weer overeind via de kont, anders kan de maag in de war
raken en overlijdt hij. Zoek op [schaap op rug zet terug]. 12. Takkenril, allerlei kleine
beesten kunnen hierin schuilen.

