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SPEURSPEL

Zoek op de bouwplaats de hoofden van Johnny en Frederik  
en maak er een foto van. Je kunt hiervoor jouw zelf-
gemaakte verrekijker gebruiken. 
Hoe maak je die? Vind via het 3D doolhof de bouw-
aanwijzingen hiervoor.

Aan het begin van iedere maand verhuizen ze naar een nieuwe plek op  
de bouwplaats. Dus je kunt iedere maand opnieuw de portretten zoeken  
en je foto opsturen en daarmee een leuke prijs winnen! Uit alle goede 
inzendingen loten we elke 3 maanden een winnaar. De naam van de 
winnaar wordt bekendgemaakt op de website: buitensingel-amsterdam.nl  

De portretten van Johnny en 
Frederik zijn getekend door 
Mr Design 79, bewoner van de  
Marnixkade, www.mrdesign79.com

Papier recyclen?
Begin met dit 
magazine!

Johnny en Frederik hebben zich 
buiten verstopt! Vind jij ze?

Los het doolhof  
op en vind de 
aanwijzingen

3D Doolhof

Zo doe je mee. Maak een foto en stuur die met  
je naam en leeftijd naar buitensingel@mobilis.nl

*)

Iedereen kan meedoen 

Win een leuke prijs 
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1.  Sla deze 
pagina  
naar de 
buitenkant. 

2.  Rol op en 
recycle  
dit magazine  
als verrekijker.

3.  Speur hiermee 
naar Johnny en 
Frederik!

Aanwijzingen
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