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

2. Zie jij dit gebouw? Loop in die richting.

Vraag 1) Van welke vereniging is dit het clubhuis?
3. Zie jij dit gebouw? Loop in die richting.

Vraag 2) Wat is de naam van dit appartementen complex?
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4. Ga na dit gebouw in de richting van deze foto en loop vervolgens rechtdoor.

5. Als je bij de rotonde ben, zie jij dan deze paal. Loop in die richting.

Vraag 3) Wat is de naam van deze bushalte?
6. Loop vervolgens helemaal rechtdoor tot dat jij bij dit gebouw bent.
Steek hier de weg over en loop nog iets rechtdoor.

7. Zie jij deze speeltuin? Loop in die richting.

Heel Kampen loopt mee
8. Bij dit kruispunt ga je linksaf.

Vraag 4) Hoeveel glijbanen heeft deze speeltuin?
9. Loop vervolgens helemaal tot het einde van het fietspad.

Vraag 5) Tel de bomen tussen het water en fietspad vanaf dit
bruggetje(foto hieronder) tot aan de lantaarnpaal Binnenweg
1, hoeveel zijn het er?

10. Aan het eind van dit fietspad ga je in de richting van dit gebouw.

Vraag 6) Hoe heet deze school?
11. Zie jij de finish?
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Schrijf hier je antwoorden op:
Vraag 1) ________________________________________________________
De laatste letter van het laatste woord komt op plek 6
Vraag 2) _______________________________________________________
De 4e letter komt op plek 4
Vraag 3) _______________________________________________________
De 2e letter komt op plek 2
Vraag 4) _______________________________________________________
De eerste letter komt op plek 5
Vraag 5) _______________________________________________________
De 6e letter komt op plek 3
Vraag 6) _______________________________________________________
De 5e letter komt op plek 1
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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!

