Kralenkettingtocht
Hieronder zie je een kralenketting. De kleur van de kraal geeft aan wat je moet doen.
Een blauwe, vierkante kraal betekent Ga rechtdoor

=

Een groene, driehoekige kraal betekent Ga rechtsaf

=

Een rode, stervormige kraal betekent Ga linksaf

=

Een gele, ronde kraal betekent een opdracht. Deze
staan op de volgende pagina. Het nummer in de
kraal geeft aan welke opdracht je moet doen

1

=

opdracht

Startpunt: Pr. Margrietstraat 10. Voer opdracht 1 uit en ga daarna met je rug naar de
Startpunt: Pr. Margrietstraat 10, ga met je rug naar de voordeur staan
voordeur staan!
TIP: Streep de kraal die je gehad hebt door!
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Eindpunt: Pr. Margrietstraat 18
Als je het antwoordformulier hebt geprint, kun je het hier ingevuld
in de brievenbus doen. Zet er wel je naam en mailadres op!
Je mag het formulier ook digitaal inleveren via de website.

Naam:

Mailadres:

1. Hoeveel messen zie je op nummer 10?

2. Wat betekent de zin “Luctor et emergo” op huis nummer 25?

3. Wat maken ze hier op nummer 9?

4. Welke kleuren hebben de vlinders van nummer 10?

5. Wat staat er afgebeeld op het hek van nummer 3?

6. Een bijzondere sleutel bij de voordeur van nummer 13. Wat is het?

7. Wat hangt er aan de muur bij Erica?

8. Wat stond hier vroeger in plaats van huisnummer 21-23-25?

9. Hoe heet huis nummer 17?

10. Hoeveel vogels zie je op huis nummer 13?

11. Wat voor soort boom staat er op de oprit bij nummer 2?

12. De vlag hang er niet, maar waar staat de wimpel voor op nummer 30A?

13. Wat hangt er onder de brievenbus op nummer 49?

14. Tel de verticale spijlen van de goals? (verticaal = van boven naar beneden)

15. Wat staat er in de voortuin bij nummer 48?

16. Hoeveel palen staan er in de tuin van nummer 37?

17. Hoeveel ruitjes zitter er in de dakkapel van nummer 9?

18. Wie is er niet welkom in deze speeltuin?

19. Hoeveel huizen hebben een balkon in deze straat?

20. Wat betekent “Carpe Diem” op nummer 11?

21. Hoeveel treden heeft de trap van de glijbaan?

22. Welk dier staat er bij de voordeur van nummer 15?

23. Wat staat er in de tuin bij nummer 10?

24. Welk dier zie je op nummer 11?

25. Wie van de JVW woont er op nummer 18?

