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2 na "VOGEL" betekent opschrift vogel. Dit staat op het bord Hallum Historisch op Singel , letter A op Blikkelan is goed

3 Goslinghastraat, bemande post geluidsfragment Ruth Jacott - Vrede, letter Z laten noteren

1e weg is tegelpad Gedempte Haven

4 1e plaatje zijn gitaren. Geen violen dus, maar pot violen in tuin bij eerste huis op gedempte haven, 1e paadje links, letter B is goed

Verderop nog plaatjes van cello's en violen, maar violen heb je al gezien dus 2e paadje letter C is fout                           

parkeerterrein Spar rekenopdracht (handen schudden) Uitkomst: 28 

muzikant 1 schudt handen met muzikant 2 t/m 8. Dat is 7x schudden.

muzikant 2 heeft al met muzikant 1 handen geschud en moet nog handen schudden met met 3 t/m 8. Dat is 6 x schudden. 

Totale rekensom: 7+6+5+4+3+2+1 = 28 keer handen schudden

5 muziekinstrument bij Vellema achter vensterglas dus niet goed. Links Grienedyk letter D fout

6 1e 2 plaatjes zijn een vioolsleutel en een tenorsleutel, rechtsaf  Doniaweg letter E fout

3e plaatje bij heg fam. Hellema is bassleutel, tegelpad na Fundamint goed, letter F

Grienedyk (pedicure), bemande post geluidsfragment Gerard Joling - Singra La (plek 9), letter Y laten noteren

Letter X niet zelf noteren. Bij bemande post verplicht kaart kaart laten aftekenen dus niet zelf een letter noteren

Op Grienedyk op de stoep lopen zodat je met de stoep mee naar rechts gaat. Dus niet om de vijver lopen.

Einde Grienedyk knobbelopdracht. Antwoord: letter A

Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar.
Niet in een seizoen, wel in een maand.
Niet in een week, maar wel in een dag


8 1e plaatje pinda's worden ook wel aardnoten of apennoten genoemd. Bovendien bent u al een walnotenboom gepasseerd. 

Dus rechtsaf goed letter G Jouwsmastrjitte

2e en 3e plaatje muzieknoten en borrelnoten, maar noten zijn al geweest dus rechtsaf Transe letter H is fout

Bij Op 'e dobbe bemande post, muziekfragment Maxine & Franklin Brown - De Eerste Keer (plek 7) letter  X laten noteren

10 1e plaatje is een brassband, 2e plaatje is een harmonie, linksaf paadje richting Goudkamp fout letter I

3e plaatje is een fanfare, linksaf Pypke is goed

11 parkeerterrein Palestra opdracht songfestival, oplossing

1 Zweden, Herreys, Diggi-Loo-diggi-ley 6 Ierland,  Johny Logan, What's another year en Hold me now

2 Israel, Netta, Toy 7 Israel,  Dana international,  Diva


3 Finland, Lordi, Hard rock Hallelujah 8 Oostenrijk,  Conchita Wurst,  Rise like a phoenix

4 Zweden, Loreen,  Euphoria 9 Zweden, Abba,  Waterloo

5 Belgie,  Sandra Kim,  J'aime la vie 0 Duitsland,  Nicole, ein bisschen Frieden


12 Voor Paradyske geluidsfragment Anouk - Birds (plek 9)  Letter W laten noteren

13 bij kerk knobbelopdracht (snaren). Antwoord totaal 21 snaren:  gitaar: 6, viool 4, ukelele 4, balalaika 3, klarinet 0, contrabas 4 en triangel 0

14 bij dierenparkje knobbelopdracht. U heeft 4 geluidsfragmenten gehoord……., antwoord: Ruth Jacott met Vrede eindigde als hoogste op plek 6

16 2e plaatje is dj Martin Garrix. Hierna kaart inleveren bij FINISH is goed

1e finish fout, letter K wel laten noteren (was dj Armin van Buren), 2e finish letter L goed, 3e finish  (dj David Guetta) letter M  is fout

bij bemande post altijd kaart laten aftekenen. Dus letter K wel laten noteren, maar kaart niet inleveren!


