Doe mee aan de

Mannes
Oranjespelen
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Test je pup vaardigheden en schrijf je scores op
deze speelkaart. Wie weet word je één van pups
van Assen 2021 en win je een cadeaupakket t.w.v.
€100. Veel speelplezier!
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Hoe werkt de speelroute?
Bij het station van Assen staat een grote, houten
hond. Hij heet Mannes. Maar de pups zijn bij
Mannes weggelopen om in de binnenstad van
Assen te spelen. Ga je met de pups mee op
ontdekkingstocht? Op veel plekken vind je gele
pootafdrukjes, hier zijn leuke spelletjes te doen.

STATION

Vul hier je contactgegevens in:
Naam kind:

DRENTS MUSEUM

ASSERBOS

ZUID

ERS

Telefoonnummer ouder/verzorger:

ING

EL

E-mailadres ouder/verzorger:

Vier Koningsdag met deze gezellige
speelroute en ontdek Assen als echte
familiestad. Je kunt vanaf woensdag 14
april t/m maandag 26 april tot 15.00 uur
meedoen aan de Mannes Oranjespelen.

Scorelijst Mannes Oranjespelen
1

2

3

Het regenboogpad
Maak hier een toffe selfie, plaats dit met de hashtags
#mannesoranjespelen en #ikworddepupvanassen op social
media en laat ons zo weten dat je de speelroute loopt (let op,
wel goed uitkijken hier).
Favoriete viervoeter
De pups kijken altijd uit naar een bioscoopavond bij DNK.
Speur naar een raamsticker met viervoeters erop. Welke van
deze bekende viervoeters is jouw favoriet?
Antwoord: _________________________________________

8

Spellen en tellen rond de Boom
Spel en tel hinkelend langs deze boom bij het
Mercuriuscentrum en noteer hoe lang je erover doet.
Tijd: _________________

9

4

Trappen lopen
Hoe snel kun jij de trappen op en af in Winkelcentrum De Triade?
Noteer hoe lang je erover doet (let op, niet rennen hier).
Tijd: _________________

5

Kun je sneller rennen dan een Bulldog?
Test het op het hardloopbaantje aan de
Ceresstraat en tel mee. De afstand is 35 meter.
A. Bulldog met 21 tellen
B. Duitse Dog met 4 tellen
C. Hazenwindhond met 2 tellen

6

7

Hoe ver spring jij?
Neem een aanloopje en test hoe ver jij kunt
springen op de springbaan bij de Oudestraat.
Score: _________________

10

Pup memory
Speel aan de Noordersingel een spelletje pup memory
en noteer hoe lang je erover doet.
Tijd: _________________
Test je kennis van Assen
De pups weten heel veel over Assen. Weet jij net zoveel?
Ga op zoek naar Bartje en zoek uit hoe oud het originele
kalkstenen beeld van Bartje is.
Antwoord: ________________________________________
Test je kennis van het Drents Museum
De pups vinden het een feestje om het Drents Museum te
bezoeken. Weet je waarom? Maak de volgende zin af.
Stap in de wereld van de excentrieke Asser familie Van
Lier in het _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
van Nederland.
Ver weg zien
Zijn je ogen net zo goed als die van de pups? Ga
voor Warenhuis Vanderveen staan en tel het aantal
verdiepingen van Warenhuis Vanderveen.
Antwoord: _________________________________________

Krijg op vertoon van deze
speelkaart de leukste oranjedeals
tegen een actieprijs of gratis!
Oranje slushpuppy
voor € 1,00 ophalen
bij de Cafetaria
en Lunchroom De
Fontein.

Oranjeverrassing
gratis op te halen
bij de servicebalie
bij Albert Heijn
Triade Assen.

Gratis bellenblaas
of oranje frisbee
op te halen bij
CafféPranzo.

Aardbeienplantje
voor € 1,25 ophalen
bij Bloemen bij
Annelies in Warenhuis
Vanderveen.

Kijk voor actuele openingstijden van de ondernemers op hun eigen website.
Per speelkaart mag één kind gebruik maken van de coupons.
Deze acties gelden vanaf 14 april t/m 26 april.

Kijk op ditisassen.nl wat er nog meer tijdens de lente te doen is in Assen.

Win een cadeaupakket t.w.v. €100
Maak kans op 1 van de 3 cadeaupakketten
t.w.v. €100 en lever de ingevulde
speelkaart bij de VVV Assen aan de
Marktstraat 8-10 in. Is er nog sprake
van een gedeeltelijke lockdown?
Dan kun je de speelkaart door de
brievenbus doen of telefonisch, via
0592 243 788, een tijdvak reserveren
om je speelkaart(en) in te leveren.
Let er wel op dat er minimaal vier uur
tussen het reserveren en afleveren
moet zitten.
Er komt op maandag 26 april om 16:00 een digitale
prijsuitreiking via Dit is Assen om de 3 pups van Assen
2021 bekend te maken. De prijsuitreiking volg je via
een Facebook livestream. Tijdens de live prijsuitreiking
worden drie speelkaarten uit een grabbelton gehaald.
De winnaars kunnen het cadeaupakket op Koningsdag
ophalen bij de VVV Assen.
Scan de QR
code en volg de
Facebookpagina van
Dit is Assen.

