GRUNERIEBUURT FOTO-PUZZELTOCHT
“Kijk met andere ogen naar je buurt”
Welk huisnummer hoort bij de foto?
IEDEREEN KAN MEEDOEN
Maak een print van de invullijst, pak
een potlood.

Ga op je telefoon naar
www.gruneriebuurt.nl en je kunt aan de
slag.

Je start aan het begin van de
Grunerielaan,
bij nummer 1 en loopt naar het
noorden, de Grunerielaan in. Klik op

DEEL 1 op de website of op dit blad en
je ziet allemaal foto’s.

Zoek bij welk huisnummer een
foto hoort en schrijf dat nummer op de
lijst achter het nummer van de foto.

Bij elke splitsing, of kruispunt zie
je een aanwijzing in de fotoserie: ga
naar het oosten, westen, zuiden of noorden.
Daar begint ook een nieuw deel van de fotoserie. Klik daar dan op.

DEEL 1
DEEL 2
DEEL 3
DEEL 4

DEEL 5
DEEL 6
DEEL 7
DEEL 8

DEEL 9
DEEL 10
DEEL 11

Natuurlijk loop je de tocht niet in één keer,
daarom hier een paar aanwijzingen:

DEEL 1

Begint bij Grunerielaan 1

DEEL 5

Begint bij Willibrordlaan 2

DEEL 8

Begint bij van Wassenaerlaan 46

Voor het invulblad:

KLIK HIER.

Voor een plattegrond van de buurt:

KLIK HIER

Voor een verdere uitleg over de puzzeltocht met plattegrond:

KLIK HIER.

Voor een uitleg over de windstreken en het kompas: KLIK je HIER.

Lever je invulblad (met naam en adres) in op Grunerielaan 17,
of mail het naar info@gruneriebuurt.nl
Doe dat voor 29 mei.

Voor iedereen is er dan een kleine attentie
Wanneer je het toch te moeilijk vindt, dan kun je een mailtje sturen naar
info@gruneriebuurt.nl en we sturen je de route op.

Wanneer je geen printer hebt, kun je de invullijst ook ophalen op Grunerielaan 17.
NB: De foto’s zijn gemaakt aan twee zijden van de straten; let op met oversteken.
NB: De foto’s zijn een paar weken geleden gemaakt; het kan er iets ander uitzien.

