Wandel route
(5,6 km)

Welkom bij de Wandel route
Tijdens deze actieve tocht zijn er 8 checkpoints uitgezet voor
jou. Een checkpoint bevat een uitdagende opdracht waarbij
een foto gemaakt zal worden. Alle foto’s zullen je
uiteindelijk helpen om de oplossing te vinden.
Veel wandel en puzzel plezier!
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De Checkpoints
De checkpoints zijn aangegeven met
zwart gele afzet lint (zie afbeelding).

•

CHECKPOINT 1
Kies 1 kunstenaar en 1 schetsblok in je wandelgezelschap. Aleen de
kunstenaar mag het volgende lezen. Teken het volgende op de rug van
het schetsblok met je vinger:
- auto
- huis
- zon
- paard
Wissel van rol en verzin 4 nieuwe tekeningen.
Maak een foto van water

• CHECKPOINT 2
Zoek 5 natuurlijke voorwerpen die geluid maken. Bijvoorbeeld een tak
die knakt of bes die open spetst.
Maak een foto van je eerst gevonden voorwerp
• CHECKPOINT 3
Verzin een toverspreuk met het woord Multifit
Maak een foto van een mooi stuk gras
• CHECKPOINT 4
Dans de vogeltjesdans, de macarena of de plopdans met de bijpassende
bewegingen. Dit kunstwerk mag natuurlijk altijd op Multifit VIPS gedeeld
worden.
Maak een foto van de DANS

• CHECKPOINT 5
Finish the lyrics van 3 oude en 1 nieuw nummer.
1 ain’t nothing but i’m here to stay ……………,
I never wanna hear you say …………
2 i say the hip hop, the hippie, ………………….
3 There’s not a soul out there, no one to hear my prayer
……………
4 ik wil nergens liever zijn. Het is stil hier ……..
Waar je fiets gewoon nog open langs de weg kan blijven staan.
Foto opdracht: maak een foto van een Dennenappel

• CHECKPOINT 6
Verzamel allerlei materialen in het Warande. Maak met alle gevonden
materialen 2021.
Maak hier een foto van.

• CHECKPOINT 7
Er zijn 4 kabouters aan de kant van een eng bos. Ze moeten door het bos
naar de andere kant. Ze hebben maar 1 lampje bij zich. Dat lampje geeft
genoeg licht voor maar 2 kabouters. De kabouters kunnen ook niet allemaal
even snel lopen:
1 steekt over in 1 minuut
1 steekt over in 2 minuten
1 steekt over in 5 minuten
1 steekt over in 10 minuten.
Wanneer er 2 kabouters aan 1 kant van het bos zijn, dan moet er natuurlijk ook
een kabouter terug om het lampje terug te brengen. Hoe snel kunnen de
kabouters aan de andere kant van het bos komen?
Maak een foto van een kabouter

• CHECKPOINT 8
Maak een foto van de straatnaam

Je hebt alle opdrachten voldaan! Bij elke opdracht heb je een foto
kunnen maken. Vul deze foto’s in op de oplossingskaart. Deze kun je
vinden op de site, facebook en instagram van Multifit. Hier word per
foto omschreven wat je nodig hebt om tot de oplossing te komen.
SUCCES!

