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Let op: er zijn 4 verschillende speurtochten, scan de QR code op de achterkant om erachter te komen welke
speurtochten er in jouw buurt zijn.



Uitleg speurtocht

Scan de QR code

Golden Ticket

De Speurtocht Win de
speurtocht

trofee

Wil je nog een invulkaart? 
Scan bovenstaande QR code en print de invulkaart uit.

Volg je Team Sportservice al op
Facebook en/of Instagram?
Hier worden de winnaars van de
speurtocht bekend gemaakt.

Naam: E-mail:

 

In de Krimpenerwaard is er in ieder dorp een speurtocht uitgezet. In totaal zijn er
4 verschillende speurtochten. Scan hieronder de QR code om te zien welke
speurtocht er in jouw dorp is. Vind alle posters, vul de vragen in op dit blad, lever
hem in en win win win!

De speurtocht in jouw dorp gedaan? Kijk op de website waar de andere 3
speurtochten hangen. Ga jij ze alle 4 doen?

Op de poster en op deze invulkaart zie je dat er een kids editie en een
volwassenen editie is, kies de speurtocht die jij wilt doen! 

Scan de QR code om te zien in welk zoekgebied in jouw kern de posters hangen.

Alle vragen beantwoord? Scan de QR code en zie waar je de invulkaart kunt
inleveren. 

In elk dorp hangt er een golden ticket.
Kun jij het golden ticket vinden en weet jij het juiste antwoord? 
Vul hem in en wie weet maak jij kans op:
Een waardebon van €25,00 bij Oskam Schoenen*
*Je maakt alleen kans op de waardebon als je alle vragen hebt ingevuld. 

Ben jij er klaar voor?
Scan de code!


