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Lekker wandelen

TOCHT VAN TROJE

Heel leuk dat jullie mee doen aan de Tocht van Troje. We hebben
een route uitgezet van een goede 7 km door Wernhout en Zundert.
Onderweg moet je opzoek gaan naar hints. De hints zijn genummerd,
dus je weet wanneer je er een gemist zou hebben. De hints zijn
te vinden achter de ramen van verschillende huizen aan beide
kanten van de weg (uitzonderingen worden duidelijk genoemd in de
omschrijving). Als je de hints volgt kom je uit op letters. Hussel deze
door elkaar en vorm een woord. Het antwoord (bv foto) kun je sturen
voor 9 mei naar:
-

Anne Vriends, 0613223585
secretariaat@buurtschapdelent.nl
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Route
Start: Antoon Juriënsplein
1.
Sla linksaf de Wernhoutseweg op richting Zundert, blijf aan de
linkerkant van de weg lopen (hints zijn alleen aan deze kant van
de weg te vinden).
2.
Sla bij de rotonde bij de brandweer rechtsaf Beekzicht in. 		
(LET OP: wanneer je met een kinderwagen kijk onderaan de 		
beschrijving wat je dan het beste kan doen)
3.
Volg de weg met de bocht mee naar links.
4.
Na ongeveer 100m kun je rechtsaf door een poortje het 			
“natuurgebied” in en volg hier het uitgelopen pad in het gras
5.
Wanneer je bent aangekomen bij de Wildersedijk, sla dan linksaf
(hints zijn vanaf nu aan twee kanten van de weg te vinden).
6.
Na ongeveer 500 me sla je rechtsaf de tuintjes in
7.
Aan het einde van de weg sla je rechtsaf de heergang in
8.
Sla aan het einde van de weg linksaf de Burgemeester 			
Manderslaan in
9.
Sla na 100 m linksaf de Annahof in
10. Sla aan het einde linksaf de Molenstraat in
11. Sla na 400 m rechtsaf de Prinsenstraat in
12. Sla na 200 linksaf de Nachtegaalstraat in
13. Sla na 250 m rechtsaf het straat in, tussen huisnummer 15 en 17
14. Ga rechts langs de garageboxen het steegje in
15. Sla meteen linksaf de Suikerberk in
16. Volg de Berkenlaan (langs de Annaschool) voor 350m
17. Sla rechtsaf de Achtmaalseweg in
18. Sla na 100 m linksaf het Zaluwenhof in en loop deze uit
19. Sla linksaf de Leeuwerikstraat in
20. Sla na 300 m rechtsaf de Grote Heistraat in
21. Sla na 1 km linksaf het Tiendpad in
22. Sla na 100 m rechtsaf de Rietbergen in
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Sla de twee weg links af
Loop deze uit tot aan de Dahliastraat
Steek rechtover de Mignonstraat in
Sla aan het einde rechtsaf de Pastoor Bielaarstraat in
Sla aan het einde linksaf de Diepstraat in
Sla na 100 m rechtsaf de Juliananlaan in
En je bent terug waar je begonnen bent

Kinderwagenvriendelijke route
Sla niet Beekzicht in, maar ga de rotonde rechtdoor over tot aan de
Wildersedijk, sla deze linksaf in en sla na 100 m de Tuintjes in en
vervolg de route vanaf stap 7
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Antwoord formulier
Tijdens de wandelroute zijn verschillende vragen en opdrachten
verstopt. Op dit formulier kun jij je antwoorden invullen. Van elk
antwoord heb je 1 letter nodig. Heb je alle letters verzameld, dan
moet je nog 1 keer puzzelen om hier een eindwoord van te maken.

1.
De eerste letter van dit woord is:
…................................................................................................................
2.
De tweede letter van het derde woord van deze serie is:
....................................................................................................................
3.
De zesde letter van het woord wat uit deze circkel komt is:
....................................................................................................................
4.
De eerste letter is:
....................................................................................................................
5.

De derde letter van het woord wat je op de plek van het 		
vraagteken kunt zetten is:
....................................................................................................................
6.
De laatste letter van het derde woord in deze rebus is:
....................................................................................................................
7.
De laatste letter van het beroep van deze man is:
....................................................................................................................
8.
De tweede letter van het tweede woord van deze film is:
....................................................................................................................

TOCHT VAN TROJE
9.
De achtste letter van dit woord is:
....................................................................................................................
10. De vierde letter van deze challenge is:
....................................................................................................................
11. De eerste letter van zijn naam is:
....................................................................................................................
12. De eerste letter van de achternaam van deze persoon is:
....................................................................................................................
Heb je alle letters verzameld? Maak dan met deze letters het
eindwoord.
Het eindwoord is:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

											
Gevonden? Stuur dan je oplossing door naar Anne via secretariaat@
buurtschapdelent.nl of stuur haar een appje (06-13223585).
Wie weet win jij grootste prijzen! Na 9 mei maken we de winnaar
bekend!

