
GEZOND UIT
EIGEN GROND

GEZONDHEIDSRALLY

De kip of het ei

                   

                  

Schrijf de 14e letter in het 3e vak

Ongewenste gasten in de tuin

          

Schrijf de 5e letter in het 6e vak en de 9e letter in het 4e vak

Vrienden in de tuin

             

Schrijf de 3e letter in het 9e vak en de 4e letter in het 12e vak

Jouw moestuinplek in de zon

    

Schrijf de 1e letter in het 7e vak

Een bij hoort erbij

    

Schrijf de 2e letter in het 11e vak

Hou je grond gezond

         

Schrijf de 5e letter in het 2e vak

Vuurtje in de tuin? Stook je gezondheid niet op.

           

                

                

                

Schrijf de 13e letter in het 8e vak en de 30e letter in het 10e vak

Composteren kan je leren 

 

Variatie troef

        

Schrijf de 4e letter in het 5e vak en de 8e letter 

in het 1e vak

Vul je antwoorden in op dit blad*. Tijdens de wandeling kom je 9 affiches tegen met quizvragen. 

Elke affiche gaat over een aspect van gezond tuinieren en eten uit eigen grond. 

Bij elke vraag hoort een antwoord. Zoek het juiste antwoord en schrijf de gevraagde letter in het raster.

Antwoordenblad
kinderen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                       

Naam:

Adres:           Postcode:

Telefoon:     

Mailadres:

OPLOSSING

* Enkel in te vullen indien de gezondheidsrally gekoppeld is aan een wedstrijd. Naar idee van Logo Limburg



GEZOND UIT
EIGEN GROND

GEZONDHEIDSRALLY

De kip of het ei

    

Schrijf de 1e letter in het 7e vak

Ongewenste gasten in de tuin

    

Schrijf de 4e letter in het 9e vak

Vrienden in de tuin

     

Schrijf de 5e letter in het 11e vak

Jouw moestuinplek in de zon

  

Een bij hoort erbij

        

Schrijf de 2e letter in het 2e vak en de 3e letter in het 3e vak

Hou je grond gezond

       

Schrijf de 4e letter in het 1e vak en de 6e letter in het 10e vak

Vuurtje in de tuin? Stook je gezondheid niet op.

        

Schrijf de 3e letter in het 5e vak en de 7e letter in het 8e vak

Composteren kan je leren

 

Variatie troef

         

Schrijf de 1e letter in het 4e vak en de 6e letter in het 6e vak

Vul je antwoorden in op dit blad*. Tijdens de wandeling kom je 9 affiches tegen met quizvragen. 

Elke affiche gaat over een aspect van gezond tuinieren en eten uit eigen grond. 

Bij elke vraag hoort een antwoord. Zoek het juiste antwoord en schrijf de gevraagde letter in het raster.

Antwoordenblad
volwassenen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

                     

Naam:

Adres:           Postcode:

Telefoon:     

Mailadres:

OPLOSSING

* Enkel in te vullen indien de gezondheidsrally gekoppeld is aan een wedstrijd. Naar idee van Logo Limburg


