Ga naar de plek waar deze foto is gemaakt, hier begint je speurtocht.
Als je hier bent, zie je een lang woord met rode letters op de roldeur staan. Neem de
6e en 7e letter van dit woord. Dit is het eerste woord van de oplossing.

Foto 1

Ga naar de plek waar foto 2 is gemaakt, als je hier bent zoek je naar een geel met
blauw pamflet op een deur. Heb je het gevonden? Goed zo. Als je hiernaar kijkt, zie je
boven op het pamflet in het blauwe stuk een zin staan. Uit het tweede woord heb je
de letters 3, 9, 17 en 22 nodig. Deze letters samen maken het tweede woord van de
oplossing.

Foto 2

Ga nu naar de plek waar foto 3 is gemaakt. Dit is vlakbij school. Als je hier bent, kun
je lekker spelen, maar kijk ook goed naar alle huizen rondom de speeltuin. Bij een van
deze huizen hangen namelijk 3 letters voor het raam. Dit is het eerste deel van het
derde woord van de oplossing.

Foto 3

Als je hier weer uitgespeeld bent en je hebt de drie letters gevonden, kun je op zoek
naar de plek waar foto 4 is gemaakt. De pijl op het gele bordje wijst je welke kant je
op moet gaan. Loop de straat helemaal uit en dan kom je vanzelf op de plek waar foto
5 is gemaakt.

Foto 4

Heb je de plek waar foto 5 is genomen ook gevonden? Knap gedaan hoor, niet per
ongeluk al een keertje de verkeerde kant opgelopen? Bij dit huis hangen heel veel
reclame doeken. Een doek hangt er twee keer tussen. Zie je al welke het is? Kijk naar
het mailadres, na www. komt een woord waarvan je 6e, 8e en 10e letter nodig hebt.
Dit is het tweede deel van het derde woord.

Foto 5

Als het goed is heb je nu al de eerste drie complete woorden van de slagzin. Loop nu
het paadje van foto 6 achter je in. Je loopt het paadje helemaal uit.

Foto 6

Loop nu door tot je op de plek bent waar foto 7 is gemaakt. En maak de volgende zin
af:
Je vindt hier op de Reusel veel kanovaarders bij goed …..
Het woord waarmee je de zin af kunt maken is het vierde woord van de slagzin.

Foto 7

Loop de straat die je op foto 8 ziet helemaal uit en ga dan linksaf op zoek naar de
speeltuin van foto 9.

Foto 8

Heb je de speeltuin gevonden, goed gedaan! Misschien heb je inmiddels wel dorst
gekregen en ga je hier even lekker zitten om wat uit te rusten en te drinken. Of
misschien ben jij een superspeurder en ben je helemaal niet moe. Leef je lekker uit in
de speeltuin en let goed op want ook hier hangen weer ergens twee letters achter het
raam van een van de huizen om de speeltuin.

Foto 9

Als je uitgespeeld bent, ga je op zoek naar de brievenbus die je op foto 10 ziet. Ga
met je neus naar de brievenbus toe staan en ga dan links en dan de tweede straat
rechts.

Foto 10

Als je de juiste straat bent ingelopen, zie je nu de plek waar foto 11 is gemaakt.

Foto 11

Hier is ook een speeltuintje. Dit is de laatste plek die je moest vinden van deze
speurtocht. Het enige wat je nu nog even moet doen, is tellen. Het laatste woord van
de slagzin is een getal. Schrijf achter je slagzin het aantal schommels op die je hier in
de speeltuin ziet. Daarna schrijf je het aantal glijbanen op dat je hier ziet, dan nog
een keer het aantal schommels en dan als laatste schrijf je op hoeveel wipkippen je
ziet. Daarna zet je een ! achter je slagzin en heb je de speurtocht helemaal volbracht!
👏🏻👏🏻
Ga met je slagzin naar Epi (Oisterwijkseweg 9). Als deze juist is, krijg je een lekker
koude verrassing!!
De oplossing van de slagzin:
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