Heel Kampen loopt mee
Cellesbroek
LET OP: KIJK GOED UIT WANNEER JE DE WEG OVER MOET STEKEN!
De antwoorden kan je op het laatste formulier zetten
1. De start is in deze speeltuin bij de Morgenster.

2. Zie jij vanuit de speeltuin dit gebouw? Loop in die richting

Vraag 1) Hoe heet deze sporthal?
3. Ben jij voorbij de sporthal, zoek deze brug. Loop in die richting

4. Loop vervolgens rechtdoor tot dat je bij dit huisje bent
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Vraag 2) Hoe heet deze school?
5. Loop in de richting van dit bord, maar steek de weg niet over.

6.

Loop in de richting van dit hokje

Vraag 3) Hoe heet deze bushalte?
7. Loop naar dit bord om de weg te zoeken

Vraag 4) Naar welke wijk wijst de pijl op dit bord?
8. Zie jij deze palen? Loop in die richting, maar steek de weg niet over.
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9. Zie jij dit logo al als je ter hoogte bent van het bord van hierboven?
Vervolg de route in die richting

Vraag 5) Na ongeveer 50 meter kom je aan je rechterkant een
fietsenrek tegen, hoeveel fietsen kunnen hier ingezet worden?
10. Ben jij ten hoogte van het logo? Zie jij dan dit gebouw al? Loop in die richting.

11.Na ongeveer 150 meter kom uit bij een fietspad. Als je dan naar rechts kijkt dan zie je
een winkelcentrum.

Vraag 6) Wat is de naam van dit winkelcentrum?
12.Bij dit fietspad (lees nu ook vraag 7 op de volgende pagina) ga je linksaf en loop je
helemaal rechtdoor tot onderstaande foto.
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Vraag 7) Hoeveel bruine en witte bruggetjes tel jij vanaf het
winkelcentrum tot het kruispunt op de foto hierboven
13. Als jij aan het eind bent, zie jij dan dit bord? Loop in die richting.

14. Loop rechtdoor tot dat je hier aan komt. Hier ga je links af.

Heb je een telefoon mee? Maak dan een foto op deze kruising en zet hem
op Facebook en/of Instagram en zet erbij dat je de speurtocht loopt en tag
@HeelKampenBeweegt.

Vraag 8) Hoe vaak komt de letter E in de naam van deze school
aan de linkerkant?
15. Na ongeveer 100 meter kom je weer aan bij de speeltuin.

Gefeliciteerd, je bent weer wat fitter en nu kan je nog even lekker spelen!
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Schrijf hier je antwoorden op:
Vraag 1) Sporthal _____________________________
De 7e letter van het eerste woord komt op plek 2
Vraag 2) _____________________________________
De 1e letter komt op plek 4
Vraag 3) _____________________________________
De laatste letter komt op plek 6
Vraag 4) _____________________________________
De 2e letter komt op plek 7
Vraag 5) _____________________________________
De laatste letter komt op plek 8
Vraag 6) _____________________________________
De 3e letter komt op plek 4
Vraag 7) _____________________________________
De 2e letter komt op plek 1
Vraag 8) _____________________________________
De 1e letter komt op plek 4
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Stuur jouw antwoord van deze speurtocht naar
bsc.kampen@hotmail.com en onder 10 juiste antwoorden verloten
wij prachtige cadeaubonnen van de Intertoys!

