
 Op expeditie !! 
 

Wat SUPER leuk dat jullie “op expeditie” 

gaan in de Vossener. 

We starten bij het MFC, Vossenerlaan 57. 

Neem ook een pen of potlood mee om de 

opdrachten te maken. 

 

De weg wordt aangegeven door de ogen van de vossen; kijken de ogen naar: 

 - links   :ga je linksaf  

 

 

 - rechts  :ga je rechtsaf  

 

 

 

          - vooruit  :ga je rechtdoor 

 

Tussendoor zullen er ook opdrachten zijn. Tijdens deze “expeditie” willen we 

graag dat iedereen er zonder kleerscheuren vanaf komt, dus……. kijk goed uit in 

het verkeer! 

Stuur een leuke “op expeditie” foto door naar 06-53427787 via de app.  

De 10 leukste foto’s worden op social media geplaatst. Houd hiervoor 

“UtDorp.nl” en facebook “KanDoen-West samenzijnwijvenlo” in de gaten voor 

de foto’s! 

Veel plezier en succes allemaal!! 

 Deze speurtocht wordt jullie aangeboden door KanDoen-West.  



De expeditie START ! 
Sta je met de rug naar het MFC,  steek dan de parkeerplaats 

over en ook voorzichtig de straat oversteken. 

Kijk goed naar links en rechts voordat je oversteekt!! 

 

Over de stoep,             Je loopt dus langs de voorkant      

tot de ingang             van de Jumbo over de stoep 

Jumbo/ Benders     (de parkeerplaats is  dan aan          

                                                              de rechterkant )      

 

Het voetpad inlopen      VOORZICHTIG      

door de hekjes,             OVERSTEKEN       

 helemaal rechtdoor                              TOT   

tot Dickenslaan ! POORT! 

 

Over de stoep tot het bushokje. 

Opdracht: Je staat voor een oude basisschool waar nu KanDoen 

in zit. 

Teken hier het logo (symbool) van KanDoen: 

 

 

 

 

 

 

 



 Na het bushokje, meteen  een voetpad in 

( het KanDoen gebouw ligt dan aan de linkerkant van jou) 

 

 

 

Tot einde pad  Daar links de Scottstraat in 

 

Opdracht: Hoe heet de VOS van Dora? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bij de Orwellstraat                                2x Met de bocht mee naar       

                                                                  links 

                  

 

Opdracht: Hoeveel speeltoestellen tel je hier links in het  speeltuintje?  

 

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

 

Weg verder volgen                 VOORZICHTIG OVERSTEKEN ! 

waar je gebleven was             DRUKKE WEG 

op de stoep. 

 

Je loopt goed             Over de stoep             

als je links een blijven lopen,  

voetbal veldje                                          met de bocht mee         



ziet. 

 

 

De Schillenstraat in.     Bij Schillenstraat 

Voorzichtig oversteken! 80-120 het straatje in. 

 

 

Opdracht: Omcircel de voetsporen van een vos. 

 

 

 

 

 

 

Na huisnr 106 2x     Pad blijven volgen! 

 naar links                                   Je loopt goed als je 

                               links een uitrenplaats  

                                                                                              voor honden ziet. 

 

Opdracht: Hoeveel elektriciteitskabels lopen van de ene naar de andere 

electriciteitspaal? 

…………………………………………………..………………………………………………………….. 

 

 Na electriciteitspaal.       Fietspad en straat 

                         oversteken. 

 



 

Links zie je huizen, rechts bomen en struiken, dan loop je goed! 

 

Opdracht: Hoeveel lantaarnpalen tel je vanaf het fietspad tot het speeltuintje? 

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

 

 Weg oversteken     Bij huisnummer 33          

 

 

 

 

      Bij                                                Weg oversteken  en naar           

     Lessingstraat 1-77       Lessingstraat 54-78 

 

 

Héél stuk rechtdoor tot de paaltjes!          

Opdracht: Hoeveel kleuren bloemen  zie je langs het voetpad? 

 …………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 

Opdracht: Hoe heet de straat waar je uitkomt? (zet de juiste letters op de 

puntjes)  Mo  .  .  .  .  .  laan. 

 

Bij de paaltjes en   Bij de paaltjes 

meteen de weg      de Grimstraat in       

oversteken. 

 



 

Bij huisnr 36   Door de kuil in 

het      

                gras lopen   

 

Opdracht: Hoeveel houten totempalen tel  je hier rechts ? 

……………………………………………...………………………………………………. 

 

Bij totempaal “avontuur”       Als het goed is sta 

je weer voor het MFC                                                                  

gebouw……                                             

 

Einde “Op Expeditie” in de Vossener ! 

Hopelijk hebben jullie de weg goed terug gevonden. 

 

THUISOPDRACHT:  

Teken zelf een vos of iets over de natuur op een blaadje en doe dit in de 

brievenbus  bij KanDoen op Dickenslaan 50a. 

Je kan ook een kleurplaat van een 

vos inkleuren en inleveren. 

 

Dan versieren wij er deze ZOMER 

ons gebouw van binnen mee.   

Dat zouden wij ERG leuk vinden!!!! 

 

Alvast bedankt en een fijne vakantie 

nog! 


