CORONA-CHALLENGE 2
TRY TO FIND US
9 letters, 1 woord, 17980 mogelijkheden... Maar wij zoeken precies dat ene woord! Binnen welke tijd
kan jij ons het juiste woord doorsturen? Ga op onderzoek in Tillegem Bos en stuur ons dat ene woord
door! OPGELET: deze challenge kan je slechts een beperkte tijd spelen!
LEEFTIJD: JONG, OUD EN ALLES ERTUSSENIN
TIJD: ONGEVEER 1 UUR
PLAATS: TILLEGEMBOS IN BRUGGE
BENODIGDHEDEN: PLATTEGROND DIE JE KAN VINDEN IN BIJLAGE
WANNEER: 7 - 11 NOVEMBER 2020
AANTAL DEELNEMERS: 1-4
VOORBEREIDING
Druk de kaart op de volgende pagina af. (GROTE BLAAS-KAART voor het 9 letterwoord, KLEINE
BLAAS-KAART voor het 5-letterwoord)
START
Jullie startplaats is deze keer het kasteel van
Tillegem. Neem hier om te starten een selfie van
de deelnemers met op de achtergrond het
kasteel. Stuur deze via Whatsapp (0491 08 72 24)
naar ons door! Zo weten we dat jullie gestart zijn!
Nu start jullie tijd! We zoeken een woord van 9
letters. Deze letters kan je vinden in het bos op de
plaatsen die aangeduid zijn op de kaart in bijlage.
Met deze 9 letters kan je precies 1 bestaand
Nederlands woord maken! Laat de letters wel
liggen zodat andere teams ze ook kunnen vinden.
Denk je dat jij het woord hebt gevonden? Spannend! Stuur jouw antwoord naar ons door. Maar wees
niet te rap! Want per fout antwoord komt er 5 minuten bij jullie uiteindelijke tijd bij!
Zet jij een recordtijd neer? Dan kom jij met je teamfoto in onze Wall of Fame terecht!
Heb jij een kleine blaas of kan je met je kleine spruit geen grote wandelingen doen? Doe dan onze
kleinere versie! Hierbij ga je op zoek naar een woord van 5 letters! Ook hier kan je met de 5 letters
slechts 1 bestaand Nederlands woord maken.

Vond je deze challenge leuk? Deel een foto op je socials en vergeet ons niet te taggen! Probeer de
komende weken ook zeker onze volgende corona-challenges en daag vrienden en familie uit! Alle
challenges vind je terug op www.yoricknaeyaert.be.

Deze challenge is volledig gratis. Wil je toch een vrijblijvende deelnameprijs storten? Dat kan op het
rekeningnummer BE82 7512 1002 7268 met als mededeling “CORONACHALLENGE 2“.
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