Volg onderstaande route en verzamel alle cijfers en letters die je onderweg
tegenkomt!

Ga bij het verlaten van ‘de Uitkomst’ rechtsaf
Op de hoek van de straat, ga dan weer rechts
Als je een straat van rechts tegenkomt, steek dan over richting onderstaand
gebouw.

Loop over de parkeerplaats verder en ga aan het einde het trapje op. Volg de
stoep en loop richting onderstaande trap en ga deze op

Steek vervolgens de weg over en loop richting dit gebouw.

Loop over het strand (links van het gebouw). Je ziet aan de zijkant letters staan.
… & ….
Loop verder over het strand richting de haven van Breskens en ga de dijk over.
Als je bij dit gebouw bent

kijk dan goed rond en zoek dit bord

{{ opgave invoegen }}
Loop vervolgens langs de haven naar onderstaande gebouw (zorg dat je de haven
altijd aan je linkerzijde hebt)

In de buurt zie je een trapje staan met BR 14 erop.
Loop vervolgens verder rond de haven (ga aan het einde rechts en vervolgens
weer rechts en hou de haven nog steeds aan je linkerzijde).

Loop langs onderstaande foto’s

Ga rond de vismijn en loop een stukje terug totdat je een zebrapad en een witte
trap hebt. Ga hier de dijk over en steek vervolgens de weg over.
Volg de richting waar deze kinderen naar toe wijzen.

Steek onderaan de trap de weg over en ga rechts af.
Blijf de weg volgen tot aan het Molenwater en steek hier de weg over en ga gelijk
links zodat je langs de huizen loopt richting de openbare basisschool.
Loop langs de basisschool en het ‘Moeder- en Vaderplein’ richting het
Molenwater en steek de weg over.
Blijf dit voetpad volgen totdat je bij onderstaand terrein bent.

Loop verder en steek de weg over (goed opletten, dit is een drukke weg)
Sla de eerste straat links in.
Volg de weg totdat je aan de rechterkant een fiets- en voetpad hebt.
Volg dit en ga rechts af.
Blijf dit pad volgen tot aan de rotonde.
Hou rechts aan zodat je naar beneden loop.
Ga beneden naar rechts.
Hou op de kruising rechts aan.
Blijf de weg volgen en steek bij de eerste straat die je links hebt de weg over en ga
deze straat in.

Aan het einde ga je rechtsaf, daarna linksaf en dan weer rechtsaf zodat je langs
de Langeweg loopt.
Blijf deze weg volgen zodat je weer bij ‘De Uitkomst’ terecht komt.
Hier zullen we met zijn allen tegelijk proberen de oplossing te zoeken voor het
raadsel.
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