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#indewolken

#4 Extra wolken verspreiden

Hang zelf ook ergens een wolk in Brandwi jk. Zet erop: #indewolken zodat iedereen weet dat jou wolk 

bi j de speurtocht hoort. Je kunt ook de qr-code erbi j doen, zodat anderen deze instructies ook 

kunnen lezen. Als je wilt kun je een bi jzondere wolk maken of een puzzeltje of nadenkertje 

toevoegen, hoeft niet alleen een wolk met #indewolken is genoeg. Aanwi jzingen voor jouw wolk kun 

je evt delen via https://padlet.com/hervormdbrandwi jk/indewolken -> of scan de QR-code

#5 Deel je wolken

Maak een li jstje welke wolken je gevonden hebt, je mag via de padlet laten weten hoeveel je er al hebt 

gevonden, of deel een collage van foto's, dat mag allemaal, probeer anderen uit te dagen, maar ki jk 

uit dat je de locaties niet verklapt - no spoilers!

Veel succes!

#1 Doel van het spel

Gotta catch ‘em all! ...wat je moet doen? In de wolkenjacht heb je als doel: vind zoveel mogeli jk 

wolken met #indewolken in Brandwi jk. Het is een speurtocht door heel Brandwi jk, niemand weet 

van te voren waar je de wolken kunt vinden. Op sommige plaatsen zi jn de wolken goed te vinden en 

andere plaatsen wordt het vast moeili jk. 

#2 Je eerste wolken vinden

Aanwi jzingen voor de eerste 5 wolken kri jg je hierbi j. Los de puzzels op, ki jk naar de aanwi jzingen en 

probeer zo te ontdekken waar je moet gaan zoeken. Wolk gevonden, maak een aantekening op je 

li jst! Je kunt in één keer alle wolken proberen te vinden, je kunt ook iedere keer een ander rondje 

gaan. Bi j sommige wolken is er ook nog een verrassing...

#3 Extra wolken vinden

Misschien zi jn er nog wel meer wolken te vinden, ki jk goed om je heen in Brandwi jk... langs de wegen, 

in de tuinen, achter de ramen... 

NB De padlet gebruiken mag, hoeft niet, is een  mogeli jkheid om wat meer „samen“ te doen.

Gewoon met de li jst op pad en speuren is ook prima!!

Ÿ Hoe: lopend, fietsend..maakt niet uit

Ÿ Wanneer: donderdag 21, vri jdag 22 en zaterdag 23 mei

Hemelsblauw en wolken, daar zou je aan kunnen denken als je aan Hemelvaart denkt. De lucht is 

Nederland momenteel blauwer dan ooit, je ki jkt met verbazing… je kunt er niet genoeg naar ki jken 

en denk dan aan Wie in de Hemel voor je is en wat Hi j doet!

Ÿ Wat moet ik doen?

Samen Hemelvaart vieren anno 2020, dat kan door bi jvoorbeeld  mee te doen aan de  wolkenjacht!

Als je “in de wolken” bent, ben je heel bli j. In de wolken met Hemelvaart! 

Ÿ Voor wie: iedereen, jong en oud

Donderdag 21 mei is het Hemelvaart. De dag dat de Heere Jezus terugging naar de Hemel.

Wolkenjacht
Vind ji j de meeste wolken in Brandwi jk?
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#indewolkenWolkenjacht
Hoeveel wolken heb je gevonden? Noteer het hier:

Naam: . . . . . . . . . . . . . 
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