
Antwoordenformulier van D’n QR-tocht 

 

Bij het scannen van de QR code krijg je 2 opdrachten, de eerste is een filmpje 

met een opdracht deze mag je uitvoeren, liefst zien wij hier leuke foto’s of 

filmpjes van terug mag via de mail mag ook via Facebook of anders wat je 

wil.  

Als je verder naar beneden scrolt krijg je een opdracht met hoedjes, er zijn 

30 verschillende QR codes dus ook 30 verschillende hoedjes. De bedoeling 

van de hoedjes is dat jullie opschrijven wat je bent als je dit hoedje op hebt. 

Het gaat niet op nummer alle codes hangen door elkaar en jullie mogen 

overal instromen, dat gaat dus toch niet lukken. Maak daarom een lijst met 

de 30 goede antwoorden en mail deze naar de stopnaolden 

(info@stopnaolden.nl) uit alle goede antwoorden gaan wij op zoek naar de 

winnaar die krijgt nog een leuke prijs!! 

DE Rebus, als het goed is vind je bij de Qr-codes ook delen van de rebus, in 

totaal bestaat de rebus uit 49 onderdelen. Deze zijn allemaal genummerd, de 

nummer is ook de plaats van het woord in het verhaal. Dus zet ze in goede 

volgorde en ontdek de zin, denk je de juiste zin te weten dan mail je die ook 

naar de stopnaolden (inf0@stopnaolden.nl) ook hierbij hebben wij voor de 

winnaar een leuke prijs!!   

Deel de oplossingen AUB niet via facebook of iets dergelijks dan krijg je 

namelijk veel concurrentie voor de hoofdprijs!! 

Antwoorden formulieren vind je op de volgende pagina. 

Rest ons nog jullie heel veel plezier en gekkigheid toe te wensen tijdens 

deze QR-tocht, geniet ervan en blijf vooral gezond! 
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De hoedjes opdracht. 
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DE oplossing voor de Rebus 
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