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De vragen bij de verschillende punten:
1. SOM = (het getal op de grond + de getallen op de twee ronde borden) / 10
2. Welke klinker komt het vaakst voor op de sticker?
3. SOM = route nummer (die naar het westen wijst) – knooppunt nummer
4. Hoeveel lantarenpalen kan je vanaf hier op de buitendijk zien?
5. Welk cijfer staat er op dit paaltje van waterschap?
6. Hoge bomen vangen veel wind, hoeveel staan er hier voor je neus?
7. Hoeveel vakjes heeft één hek dat open kan?
8. Welk dier zie je op de windwijzer staan? Pak de laatste letter van dit dier.
9. Met wat voor printer is deze bank gemaakt? Pak de eerste letter.
10. Hoeveel dakramen heeft het bord van het streekmuseum?
11. Pak de 5e letter van waar dit gele bord voor waarschuwt.
12. Hoe vaak zie je de blauwe lijn als je recht voor het ANWB logo op de paal staat?
13. SOM = het aantal rijen stenen tot de brug - 50
14. Hoeveel letters heeft het dier dat op de poort staat? 
15. Wat is de eerste letter van dit park?
16. SOM = het huisnummer van de Zwervers - 65
17. Hoeveel rijen reflectoren zie je in totaal op de zwarte palen die bij de haven staan?

Kijk links, kijk rechts en nog een keer als je oversteken moet

18. SOM = aantal witte tegels in de 3 van 30 / 2
19. Als het in Heinenoord 21:00 is, hoe laat is het dan in New York? Pak de eerste twee cijfers. 
20. Pak het eerste cijfer van het artikelnummer.
21. Hoeveel lichtmasten heeft de tennis?
22. SOM = leeftijd van prinses Beatrix – het aantal wilgen
23. Pak de vierde letter van het nummer op dit paaltje.
24. Pak de derde letter van het nummer van dit energiehok.
25. Hoeveel bomen zie je hier op het grasveld (tussen de langzaam verkeersbaan en de busbaan)?

Kijk links, kijk rechts en nog een keer als je oversteken moet

26. SOM = afstand Puttershoek – afstand Heinenoord
27. Hoeveel bomen horen bij het monument ‘Moeder’?
28. SOM = getal op het verkeersbord (als je de straat in gaat) / 4
29. SOM = huisnummer (staat op de brievenbus aan het hek) - 10
30. Hoeveel lantarens zie je op dit nieuwe huis/garage?
31. Hoeveel uur mag een vrachtwagen/bus hier doordeweeks niet parkeren?
32. SOM = aantal punten op het hek tussen de pilaren en heg van de begraafplaats - 8
33. Hoeveel witte blokken beschermen hier de berm?

Kijk links, kijk rechts en nog een keer als je oversteken moet!

34. SOM = je stapt de bus uit, hoeveel reden moet je af tot de brug + 1
35. Hoeveel rode vlakken hebben de paaltjes bij elkaar opgeteld?
36. Dit is de eerste letter van de straat waar je nu in loopt.

Vul hier het antwoord in:

Tip – is het geen letter maar een getal? → 1=A, 17=Q, 26=Z

34 29 31 35 8 24 11 36 10 13 28 14 15 25 33 1 33 26 3 9 4 24 19 23

20 5 33 25 16 7 30 35 11 21 6 17 4 18 22 1 27 20 12 6 2 3 32


