Speurtocht
Maar eerst:
* Heb je de Wanderen-app op je telefoon?
* Heb je bij je instellingen ‘Toegang tot mijn locatie’ AAN staan?
* Heb je oortjes of een koptelefoon bij je?
* Is je batterij goed opgeladen?

Ja?
Dan kun je op pad. (Nee? Kijk dan Onderaan.)

Op pad!
(1) Weet je waar deze foto genomen is? Daar is de start van de speurtocht.

Of spiek op het kaartje op de
achterkant. (Zoek punt B). Op het
startpunt zet je de Wanderen-app
aan en je koptelefoon op. Kies in de
app voor “Wanderen Mix”.

(2) Volg de route op de kaart. Onderweg hoor je verhalen over waar je bent en wat je ziet. Je hoeft
niets aan te klikken of op te zoeken, dat doet de app zelf. De vragen staan op het aparte vel.

Onderaan
De Wanderen-app downloaden?! De (gratis!) Wanderen-App is te vinden in Google Play en
de App Store.

Toegang tot mijn locatie?! De app moet weten waar je bent, met behulp van GPS en WiFi.
Voor Android: Ga naar Instellingen -> Locatieservices
en zet ‘Toegang tot mijn locatie/GPS/draadloze netwerken’ AAN.
Voor iPhone: Ga naar Instellingen -> Mobiel netwerk en zet ‘Mobiele data' aan.
Scroll naar beneden en geef bij ‘gebruik mobiele data voor:’ toestemming aan Wanderen.
NB: De data worden alleen gebruikt op het moment dat de app aan staat.

www.wanderen.nl de app voor dwaaltochten en avontuur! En speurtochten :-)

Speurvragen
1. Wat is jouw lievelingsfeest? En waarom?

2. In de muur van de Milanenhorst zitten tegeltjes met tekeningen. Kun je zien wie die gemaakt
heeft?

3. Zie je de nummers op de stoep? Hoe veel tellen doe je over het stuk tussen 510 en 560?

4. Het verhaal bij de Wiekelhorst heet ‘Bergen van het Rif’ en gaat over helden.
Wat moet een échte held volgens jou kunnen?

5. Pluk een bloem waarvan je de naam weet (en schrijf de naam op).

6. Hoe veel talen spreek jij? En welke?

7. Kun je een plantje noemen dat je als geneesmiddel kan gebruiken?

8. Wat vind jij het leukste of liefste of knapste aan jouw moeder?

9. Waar treurt de treurwilg om, denk je?

10. Wat vond je het leukste verhaal?

