TOUR D'AMOUR mini
Soldiers of love vereenigt u en ga op pad. Op weg voor meer liefde in t den waarin we
zoveel moeten missen. Ga op zoek naar liefdevolle plekjes, puzzel het woord in elkaar
en amuseer je onderweg met de leuke doe-opdrachten.
We z n benieuwd naar jullie avonturen! Deel ze met ons via IG of FB @zeldazorro.

De5E letter van de nederlandse
benaming van dit huis

HOPPA NAAR
PAG 2

My . . is better than yours.
2e en 3e letter van ontbrekende woord
Poet

Zeg ik hou van u zonder te praten

DE 7e letter van het woord dat
maximale balast uitdrukt
Memoirist

DE 2e letter van het 4-letterwoord
MET een "pijl" als logo

Civil Rights
Activist

Werp handkusjes naar de andere
wandelaars vanop de kraan

Loop naar elkaar toe
in slow motion

Wandel in polonaise over het
strand

DE EERSTE LETTER VAN DE
LEGERRANG IN DEZE PARKNAAM

2e en laatste letter van de naam
die je ziet op dit gebouw

Geef elkaar een complimentje

START

Doe een walsje per 2

ANTWOORD:

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naam: ..............................................................................................................
.
Mailadres:......................................................................................................
Mogen we jouw mailadres opnemen in ons
bestand zodat je op de hoogte te blijft van
alle Zelda&Zorro nieuwtjes? JA / NEE

LAATSTE LETTER VAN DEZE
VERBINDINGSWEG

FINISH

Loop met je ogen dicht over de brug
terw l de andere jou commando's
geeft zoals een robot

Voorlaatste letter van de
naam van deze boot

Doe de boterham-knuffel
met jouw bubbel maatjes
(broodje - kaasje - broodje)

2e klinker in de naam van dit gebouw

Civil Rights
Activist

Neem je wandelvriendje
mee op je rug

1e letter van de slogan
op deze affiche
LAATSTE LETTER VAN DE MERKNAAM DIE JE
VINDT BOVEN HET BOUWJAAR VAN DE KRAAN

Maak hartjes met jullie handen en
maak er een originele foto van

PART II

K k elkaar zolang mogel k verliefd
in de ogen zonder te lachen.

