
 

 

Heel Kampen loopt mee 
 

De Maten 
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 op dit basketbalveldje bij de Dr. Schaepmanschool 

 

OPDRACHT: REN EEN RONDJE OM DE SPEELTUIN  

2. Loop in de richting van dit gebouw: 

 

Vraag 1) Zoek het bordje van deze foto op het gebouw.   
Welk woord staat onder het blauwe balkje? 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

Heel Kampen loopt mee 
 

 
3. Loop nu naar het straatnaambordje CONCERTLAAN 

PAS OP MET OVERSTEKEN! 
4. Ga op de stoep lopen aan de kant met de blauw-groene hekken. 

 
5. Stop op de hoek bij huisnummer 17 

 
Vraag 2) Tel het aantal bomen aan deze kant van de straat vanaf 
huisnummer 17 tot en met huisnummer 39. De bomen bij de 
mensen in de voortuin tellen niet. 

 

6. Als je alle bomen geteld hebt sta je aan het einde van de straat. Zie je nu het blauwe 
bordje met de witte fiets erop? 

7. Steek de weg voorzichtig over naar dit bordje toe. 
 

Vraag 3) Zoek de lantaarnpaal waar dit bordje op staat. Wat staat 
er onder het rode balkje?  

 
8. Loop naar de oranje speeltuin. Pas goed op, want er kunnen fietsers aankomen! 

Vraag 4) Wist je dat kinderen in een rolstoel hier kunnen spelen? 
Hoeveel glijbanen heeft deze speeltuin? Schrijf het getal in letters 
op.  
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OPDRACHT: Ren een rondje om de speeltuin of ga de speeltuin in en glij van de 
glijbaan. Heb je een telefoon bij je? Maak een foto dat je hier speelt en zet hem op 
Instagram of Facebook en tag @heelkampenbeweegt en gebruik de hashtag 
#heelkampenlooptmee 

 

9. Loop nu over het gras naar dit speeltoestel: 

Probeer dit maar eens. 
 

10.  Loop richting de witte bruggetjes.  

Pas op! Op het rode fietspad kunnen fietsers rijden! 

 

11.  Loop naar dit bruggetje: 

 

Vraag 5) Op dit bruggetje staan cijfers. Schrijf het onderste getal 
in letters op je antwoordenblad. 

12.  Loop door over het bruggetje. Er staat een lantaarnpaal vlak na het bruggetje met een 

nummer 3 erop. Loop door tot de hoek bij het huis. Dit is ongeveer 20 meter.    
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13. Bij de huizen kun je dit bordje vinden:  

 

OPDRACHT: HINKEL NAAR DE LANTAARNPAAL NAAST HET HUIS DIE JE ZIET ALS JE BIJ 

DIT BORDJE BENT  

14. Loop verder over de stoep als je bij de lantaarnpaal bent.  

 

15. Zie je dit gebouw rechts? Dan loop je nog goed. Blijf gewoon rechtdoor lopen over de 

stoep. 

  

16.  Loop door tot huisnummer 2. Daar hangt dit bordje op een lantaarnpaal. 

 

Vraag 6) Welke woord staat er onder het blauwe balkje? 

17.  Loop verder over de stoep en je bent weer terug bij het voetbalveld. Ga hier lekker 

spelen of ga weer naar huis.  

Gefeliciteerd! Je bent weer wat fitter geworden! 
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Schrijf hier je antwoorden op: 

 
Vraag 1) _____________________________________ 
Schrijf de vijfde letter van die woord op plek 6 
 
Vraag 2) _____________________________________ 
Schrijf de laatste letter van dit woord op plek 3 
 
Vraag 3) _____________________________________ 
Schrijf de laatste letter van dit woord op plek 4 
 
Vraag 4) _____________________________________ 
Schrijf de tweede letter van dit woord op plek 1 
 
Vraag 5)  _____________________________________ 
Schrijf de derde letter van dit woord op plek 5 
 
Vraag 6) _____________________________________ 
Schrijf de eerste letter van dit woord op plek 2 
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