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a.De st. Nicolaaskerk
b.De st. Stephanuskerk 
c.De st. Ludgeruskerk
d.De Ark

In het centrum bij een
beeldengroep van 4 man
staat een toren. De kerk is
verdwenen. Welke kerk
hoorde hierbij:
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a.Het heet man en vrouw
b.Adam en Eva
c.Visserman en vissersvrouw
d.De polderpioniers

Steek op het zebrapad de
weg over. Loop richting
station. Aan de linker kant
staat dit beeldje. Wat is
de naam?

Loop nu door het centrum
richting vishandel Ras. Blijf
rechtdoor lopen naar de 4
beelden die op het pleintje aan
het einde van deze straat staan.

Loopspeurtocht
D O O R  E N  N A B I J  C E N T R U M  V A N  D R O N T E N
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a.     De markt genoemd
b.     De glazen doos
c.      Het zwembad van Dronten
d.     De sporthal van Dronten

Zoek De Meerpaal op.
Toen dit gebouw net klaar
was werd het ook wel:

- Stichting Geschiedschrijving in de
Gemeente Dronten - 
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a.Een zwaluw
b.Een meeuw
c.Een reiger
d.Een Kiekendief

Voor het
gezondheidscentrum aan
Het Gangboord staat dit
beeld. Welke vogel wordt
hier afgebeeld?
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a.Leven op de trap
b.Bloemetje op de trap
c.Purschuim in grijs
d.Zeepbellen

Op het Meerpaalplein
staat een groep beelden
in het grijs. Hoe luidt de
echte naam van deze
groep?

Loop iets terug en loop tussen de
bomenrij langs het Dierenpark.
Leuk om hier te gaan kijken. 
Openingstijden Dierenpark:
dinsdag t/m vrijdag 15.30 - 16.30
uur.
 Zondags: 14.00 - 16.30 uur.
Loop het pad langs het
dierenpark af en ga richting het
Gangboord. Loop richting de
rotonde. Neem de rotonde drie
kwart en loop richting het Bolder.

Vervolg het fiets/wandelpad en
loop richting de Rede, naar de
zijkant van het gemeentehuis.
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a.Een zwaluw
b.Een meeuw
c.Een reiger
d.Een Kiekendief

Ga naar de voorkant van
het gemeentehuis. Links
van de ingang zie je een
metselwerk. Wat zie je?
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en
:

1=B; 2=C; 3=D; 4=D; 5=A; 6=A;

7=C; 8=B; 9=D; 10
=C.


