
Speurtocht: Sy-Bomal-Sy        versie 1.3, 25 augustus 2016 

 

01 Hoe heet het eerste restaurant dat je tegenkomt?                   

02 Over welke rivier loop je nu?                   

03 Wat hebben de figuren in de tuin bij huisnummer 28 op hun hoofd?                   

                    

04 Welke beroemde zangeres zie je hier in een glazen kastje?                   

05 Hoeveel hele en halve bankjes zie je hier staan?                    

06 Dit is de laatste letter van het alfabet.                   

07 Door welk gebergte loop je nu?                   

                    

08 Wat loopt er door deze hoogspanningsdraden?                   

09 Wat heb je op dit hoogste punt naar alle kanten?                   

10 Wat staat er hier tussen de bomen?                   

11 Hoe heet het gehucht waar je doorheen loopt?                   

12 Wat hangt tegenover de grote poort bij huisnummer 1 aan de muur?                   

13 Wat zie je aan de linkerkant in stapels liggen?                   

                    

14 Wat hangt bij huisnummer 12 aan de muur om TV mee te kijken?                   

15 Aan de linkerkant loopt het ….. van Bomal naar Sy.                   

16 Hoeveel identieke blokken beton zie je bij de eerste schuur liggen?                   

17 Kleur van bordje op het elektriciteitshuisje waar 400V op staat?                   

18 Hoeveel perrons heeft het station van Bomal?                   

19 Hoeveel vlaggenstandaards zitten aan de brug over de Ourthe?                   

20 Wat verkopen ze het meeste in deze zaak?                   

21 Hoe heet de horecagelegenheid die aan dit plein ligt?                   

22 Wat is de Franse naam voor een oude boot met platte bodem?                   

23 Wat is de naam van dit kunstwerk?                   

                    

24 Welke meisjesnaam staat op een hoeksteen van de muur?                   

25 Waar heb je daarnet op gelopen?                    

                    

26 Hoe heet dit uitzichtpunt?                   

27 Bij deze twee lindebomen staan twee ……                   

28 Tel de vier cijfers van het jaartal van deze kapel bij elkaar op.                   

                    

29 Bij tennis speel je met de forehand of met de ……..                   

30 Welk woord staat op het bord bij het houten huisje boven de fiets?                   

31 Wat is de kleur van de banken bij de burcht?                   

                    

32 Wat is de kleur van het café "Ferme de Pâlogne"?                   

33 Hoeveel schommels hangen er in de speeltuin?                   

                    

34 Welk beekje ben je net overgestoken?                   

35 Welke zin staat op de rechterpilaar voor deze woning?                   

36 Dit water is .… helder.                   

37 Waar moet je hier onderdoor of omheen lopen?                   

                    

38 Kijk op de bordjes. Wat is het eerste woord op het blauwe bord?                   

39 In de bocht zie je links van je een straatje, hoe heet dit straatje?                   

40 Welk biersoort schenken ze in het hotel aan je rechterkant?                   
 

- Dank je wel voor het beantwoorden van de vragen.    - Voornaam en achternaam ……………………... 

- Lever het compleet ingevulde formulier in bij de patron vd Tukhut. - Adres …………………………………………... 

- En controleer of je de slagzin gevonden hebt.    - Postcode & Woonplaats ……………………….. 

- Datum inleveren …………….Leeftijd ………... 


