
ROBLOX VAKKEN

GanzenBLOX wordt gespeeld met dit speelbord, BLOXganzen, 2 dobbel-
stenen, een telefoon, toegang tot het spel Roblox op een digibord of tablets en 
de website www.cultuurpad.nl/ganzenblox 
Wie het hoogste aantal ogen gooit, mag beginnen. Vervolgens wordt met de 
klok mee gespeeld. Het aantal ogen op de dobbelstenen bepalen hoeveel vakken 
jouw GANS vooruit mag. Op een aantal vakken prijkt Dr. Flow. Deze zijn niet 
voor de sier! Indien een GANS hierop terechtkomt, moet je nog één keer voor de sier! Indien een GANS hierop terechtkomt, moet je nog één keer 
hetzelfde aantal vakjes vooruit verplaatsen. Wie als eerste de finish met een 
exacte worp weet te bereiken, wint het spel.

Kom je op een van deze nummers dan bezoek 
je in Roblox het gebouw of de plek die hierbij 
hoort. Daar is áltijd iets te beleven. 
Kom je voor een tweede keer op een nummer? 
Dan mag je het bezoek overslaan, maar blijf 
wel de instructies op het bord volgen.

Nummer 6 |  HET WOONHUIS    
Zoek de sopketel, ga in bad en zet de gans 
op nummer 12.

Nummer 19 |  DE LANDBOUWSCHUUR    
Speel het spel en sla 1 beurt over.

    

Nummer 26 | DE PUT  
Durf jij het aan om in de put te springen? Zet 
daarna 5 stappen vooruit. 

Nummer 28 | DE LANGSTE ASPERGE 
Het is aspergefeest! Zoek de langste asperge
van de Locht een speel het obbyparcours. 

    

Nummer 31 |  DE WASTOBBE    
Het is tijd om de was te doen, ga naar www.cultuurpad.nl/ganzenblox 
klik op nummer 31 en was mee! Je blijft op nummer 31 tot er een andere gans
op dit vakje komt. 

Nummer 42 |  HET BAKHUISJE    
Het is lunchtijd, zullen we iets te eten bestellen? Ga naar het bakhuisje, bel 
06 58729847 en zet je gans terug op nummer 37.06 58729847 en zet je gans terug op nummer 37.

    

Nummer 52 | DE TEXTIELTENTOONSTELLING
Bruiloft! Zoek een partyoutfit uit en sla 2 beurten over.

Nummer 58 | DE VEILING
De oogst is mislukt, het gezin dreigt te verhongeren. Speel 
het spel en zet de gans terug op nummer 1.

    

GanzenBLOX is een coproductie van Saartje Hoogland, Sebastiaan Brussee, In de Gymzaal en Ankie Rutten. 
In opdracht van Cultuurpad, Lokaal C en Openluchtmuseum de Locht.  

Nummer 60 | DE CHAMPIGNON 
Speel het parcours, win een badge en gooi nog een keer.

Nummer 63 | HET EINDE!
Wie is de winnaar? 

    
GanzenBLOX is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van: 

Start het spel met het kijken van het instructiefilmpje van Dr.Flow 
op www.cultuurpad.nl/ganzenblox

GanzenBLOX wordt gespeeld met 2-6 spelers. Maar vroeger had 
een gezin vaak wel 10 of meer kinderen. Speel je met de hele klas? 
Verdeel de groep dan in 2 -6  gezinnen. Bepaal per gezin wie de 
ouders zijn. Zij verdelen de taken in het huishouden, mogen 
bepalen wie er gooit én welk gezinslid een opdracht mag uitvoeren.bepalen wie er gooit én welk gezinslid een opdracht mag uitvoeren.
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