EXPEDITIE
e
i
n
i
l
r
e
t
wa
Speur mee naar de spannendste
forten van Nederland!

Vind ze
alle twaa
lf e
ontdek ho
e de forten n
beschermd
en tegen d ons
e vijand.
Scan snel
de geheim
e code!

Mogelijk gemaakt door

HOE WERKT HET?
BINGOKAART

Kruis elk fort dat je hebt gevonden aan.

Forteiland IJmuiden

Fort Kijkduin

1

Houd je pen e
n
bingokaart in
de
aanslag. Je do
wnloadt
de kaart op ex
peditiewater
lin

3
4

5

Fort Honswijk

Fort 1881

GeoFort

Fort Pannerden

Fort a/d Buursteeg

Fort Sint Michiel

Ontdek welk
fort je hebt g
evonden
en kruis hem a
an op je bingo
kaart.
Zoek achter d
e QR code naa
r de
antwoorden o
p de vijf vrag
en op
je bingokaart.
Volle kaart en
antwoorden g
evonden
op alle vragen
? Geef ze doo
r op
expeditiewat
erlinie.nl en m
aak kans
op een prijs!

Mogelijk gemaakt door

poster op voo

r je eigen raam

Forteiland Pampus

Fort Vechten

Vind posters
in je buurt en
scan de
geheime code
.

p.s. Hang deze

Fort aan de Drecht

Fort Uitermeer

ie.nl

2

EXPEDITIE
waterlinie

voor andere sp

eurders!
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Speur mee naar de spannendste
forten van Nederland!

Vind ze
alle twaa
lf e
ontdek ho
e de forten n
beschermd
en tegen d ons
e vijand.
Scan snel
de geheim
e code!

Mogelijk gemaakt door

HOE WERKT HET?
BINGOKAART

Kruis elk fort dat je hebt gevonden aan.

Fort Kijkduin

1

Houd je pen e
n
bingokaart in
de
aanslag. Je do
wnloadt
de kaart op ex
peditiewater
lin

Forteiland IJmuiden

Fort Honswijk

Fort 1881

GeoFort

Fort Pannerden

Fort a/d Buursteeg

Fort Sint Michiel

Ontdek welk
fort je hebt g
evonden
en kruis hem a
an op je bingo
kaart.
4 Zoek achter de QR code naar de
antwoorden
op de vijf vra
gen op je bing
okaart.
5 Volle kaart en antwoorden gevo
nden op alle vra
gen? Geef ze
door
op expeditiew
aterlinie.nl en
maak kans op
een prijs!

p.s. Hang deze
poster op voo
r je eigen raam
andere speurd
voor
ers!

Mogelijk gemaakt door

Forteiland Pampus

Fort Vechten

Vind posters
in je buurt en
scan de
geheime code
.

3

Fort aan de Drecht

Fort Uitermeer

ie.nl

2

EXPEDITIE
waterlinie

