Vragen speurtocht Genemuiden
1. Welke kleuren hebben de deuren van dit gebouw? (Locatie:
Havenplein)
De 1e letter van deze kleur is de 6e letter van het antwoord.
2. Welk woord is hier weggehaald? (Locatie: Pont)
De laatste letter van weggehaalde woord is de 4e letter van het
antwoord.
3. Vraag: Hoeveel van precies dezelfde bankjes tel je? (Locatie: Pont)
Trek van dit aantal er 7 af en je houdt een getal over. Dit getal is de letter van het
alfabet (a=1, b=2, etc)
Deze letter komt op plaats 10 van het antwoord.
4. Welke kleur hebben de doeltjes? (Locatie: Greentevijver)
De laatste letter van deze kleur is de 1e letter van het antwoord.
5. Op dit gebouw staat met stoepkrijt een grote letter geschreven. (Locatie: IJsbaan)
Deze letter komt op de 3e en 8e plaats van het antwoord.
6. In de speeltuin liggen een aantal boomstammen waarop je kan balanceren. Hoeveel
tel je er? (Locatie: Speeltuin Dissel)
Trek van dit aantal er 4 af en je houdt een getal over. Dit getal is de letter van het
alfabet (a=1, b=2, etc)
Deze letter is de 5e letter van je antwoord.
7. Hoe heet deze plek? De . . . . . . . . . . . . . . .
De 1e letter van het woord dat je op de puntjes in moet vullen is de 2 e letter van het
antwoord.
8. Hier staan verschillende speeltoestellen. Welke kleur komt niet terug in de
speeltoestellen?
1. Rood
2. Groen
3. Blauw 4. Geel
5. Wit
e
e
De 2 letter van deze kleur is de 9 letter van het antwoord
9. Hier hangt een vraag op jullie te wachten op de ramen van de sporthal (straat →
grutto)
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Stuur het antwoord op naar sport@zwartewaterland.nl en
maak kans op leuke prijzen!

