Wandel route 2
(8,3 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 jou
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 tape (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:
- Sneeuwpop
- Vuurwerk
- Voetbal
- Palmboom
Wissel van rol en verzin 4 nieuwe tekeningen.
Maak een Selfie met een weg op de achtergrond.

• CHECKPOINT 2
Hoeveel meters ( Voetstappen ) is dit viaduct? Meet dit viaduct vanaf de
ijzeren richel tot en met de andere ijzeren richel.
De foto opdracht: zoek een mooi stuk mos en maak hier een foto van.
• CHECKPOINT 3
In het Karenwening speeltuin is er een grote steen verstopt
In 1 van de volgende speel gelegenheden:

Maak daarnaast een leuke selfie bij de speel gelegenheid waar de steen
verstopt is.

• CHECKPOINT 4
Hoeveel huizen incl. flats appartementen staan er in de straat?
Maak daarbij een foto van deze straatnaam.

• CHECKPOINT 5
Finish the lyrics van 3 oude en 1 nieuw nummer.
1 And iiiiiiiiiiiiiiii ……………………
2 She’s crazy like a fool, ………………….
3 ….. ….. is not my lover, she’s just a girl who ……………………
4 Because i’ve had everything, but no one is listening
And that’s …………….
I’m so ……………..
Foto opdracht: maak een foto van je jas.

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

• CHECKPOINT 7

Maak hierbij een foto van de oplossing.

• CHECKPOINT 8
Een oude man woonde alleen in een huisje in het bos. Op donderdagmorgen
brengt de postbode de post. Hij ontdekt dat de oude man is vermoord. Hij
belt de politie.
De politie vinden twee flessen melk, de krant van maandag, een catalogus,
een ongeopende brief en een menukaart van een Italiaans restaurant.
De politie houdt vier verdachten aan: de postbode, de melkman, de
krantenjongen en de eigenaar van het Italiaanse restaurant.
Wie is de dader?
Maak daarbij een leuke selfie met iets waar het woord ‘’politie’’ op staat

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!

