Quarantaine tocht
Vandaag gaan we lekker naar buiten! Even een frisse neus halen tijdens een lekker
ommetje door Voerendaal. De tocht begint en eindigt bij de poort voor het Scouting
terrein. Tijdens deze wandeling krijg je te maken met een stel tochttechnieken. Deze
technieken zullen hieronder uitgelegd worden. Kom je er na de uitleg alsnog niet uit of
loop je tijdens de tocht ergens vast bel dan naar ‘’06 15 22 06 51’’

Raadsel route
Bij de raadsel route wordt je een raadsel voorgelegd met 2 antwoorden. Bij elk antwoord staat ook
een looprichting. Elke weg naar links of rechts telt als een nieuw kruispunt tenzij anders aangegeven.
Let dus goed op zijwegen! Het eerste antwoord zegt welke kant je uitloopt vanaf de poort (als je met
je rug naar de poort staat)

De strippenkaart route
Deze route begint bij de eerste zijweg/kruispunt na de raadsel route.
Begin onderaan bij de punt en werk omhoog. Elk streepje stelt een
zijweg voor die je niet in gaat. Kom je dus bij een zijweg naar rechts en
je ziet ook een streepje naar rechts dan negeer je deze weg en loop je
rechtdoor. Wanneer je bij een kruispunt komt waar je niet rechtdoor
moet dan zal er een schuine streep omhoog lopen.

Kruispunten route
De kruispuntenroute is vrij rechttoe rechtaan. Elk kruispunt waar je langskomt is uitgetekend met
een pijl erin die je zegt waar je heen moet.

Foto route
Net als de kruispuntenroute is de foto route heel duidelijk. De foto die afgebeeld staat is de straat die
je inloopt.
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Raadsel-route
Stel je voor dat je in een zinkende boot zit en omgeven bent door haaien. Hoe kan je overleven?
a. ophouden je dit voor te stellen : ga rechts
b. zwemmen : ga rechtdoor

Welke letter moet op de punten worden ingevuld om onderstaande rij logisch af te maken?
M J J A …?
a. een S : ga rechts
b. een K : ga links

Als je het hebt wil je het delen, als je het deelt heb je het niet meer. Wat is het?
a. een geheim : ga rechtdoor
b. een mededeling : ga links

Wat heeft 21 ogen, maar kan niet zien?
a. een dobbelsteen : ga rechtdoor
b. een spin : ga links

Ik besta alleen als er licht is maar verdwijn als er licht op me komt. Wat ben ik?
a. een schaduw : ga rechtdoor
b. een plasje water : ga links

Het leeft in de winter, gaat dood in de zomer en groeit van boven naar beneden. Wat is dat?
a. een ijspegel : ga rechtdoor
b. klimop : ga rechts

3 dokters zeggen dat Robert hun broer is. Robert zegt dat hij helemaal geen broers heeft… Wie liegt
er?
a. de 2e dokter : ga links
b. Robert : ga rechtdoor
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Er zitten 10 vissen in een aquarium. 4 verdrinken, 3 zwemmen weg en 2 sterven. Hoeveel vissen
blijven er over?
a. 1 vis : ga rechts
b. 8 vissen : ga rechtdoor

Het zit in een hoekje en kan de hele wereld rond reizen wat is het ?
a. een postzegel : ga links
b. een eendagsvlieg : ga rechts

Wat gaat omhoog en omlaag zonder te bewegen?
a. de temperatuur : ga rechtdoor
b. een stuiterbal : ga rechts
Waarom vallen duikers achterover van een boot?
a. als ze voorover zouden vallen zouden ze in de boot vallen : ga rechtdoor
b. omdat ze bang zijn voor water : ga links
Hoe laat is het als de klok 13 keer slaat?
a. tijd om de klok te repareren : ga rechtdoor
b. 1 uur : ga rechts
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