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Speurtocht, behorende bij wandeling: Even naar de bakker in Hamoir 
 

versie 1.0, 27 januari 2006 

Vraag 1 Wat is de kleur van brievenbus die naast de buitendeur van de Tukhut hangt?                
Vraag 2 Voor welk belgisch bier wordt hier reclame gemaakt?                
Vraag 3 Welke rivier loopt hier rechts beneden in het dal?                
Vraag 4 Waarmee wordt voorkomen dat auto’s het pad, waar je vandaan komt, inrijden?                 
Vraag 5 Wat is het 1e woord op het bord dat hier aan de rechterkant van de weg staat?                
Vraag 6 Naar welke plaats loop je volgens het wandelbord dat hier staat?                
                 
Vraag 7 Waaruit bestaat de afzetting rondom het gedenkgraf van de vermoorde priester?                
Vraag 8 Welk cijfer staat op een boom aan linkerkant van het pad, net voor de slagboom?                
                 
Vraag 9 Van welke “dingen” is de tuinafscheiding aan de rechterkant van dit pad gemaakt?                
Vraag 10 Van welk materiaal is de dakbedekking van deze Belvedère gemaakt?                
Vraag 11 Wat staat er in deze afdaling links in de scherpe bocht op u te wachten?                
Vraag 12 Wat voor plant groeit hier tegen verschillende bomen omhoog?                
Vraag 13 Welke plaats ligt op ongeluksafstand van deze kruising?                
Vraag 14 Kijk op eerste huis aan de rechterkant na de brug, deze straat heet: Rue de ………                
                 
Vraag 15 Aan wie is dit monument opgedragen?                
Vraag 16 Hoeveel stenen tel je om de deur van het gebouwtje aan de linkerkant van de weg?                
                 
Vraag 17 Welke rivier stroomt een eindje verderop aan de rechterkant van de weg?                
Vraag 18 Naar welk “chateau” leidt deze toegangsweg?                
Vraag 19 Wat voor een “oeufs” verkopen ze volgens bord bij huis aan deze T-splitsing?                
Vraag 20 Welke dieren lopen bij deze boer zomers in de wei en staan ’s winters in de stal?                
                 
Vraag 21 Welke letter van het alfabet komt na de 1e letter van de tweede naam op het bordje?                
Vraag 22 Hoe noemen we de tunnel waar dit (soms drooggevallen) beekje doorheen gaat?                
Vraag 23 Welke voertuigen mogen hier volgens twee verkeersborden niet staan?                
Vraag 24 Welk paradijs voor kinderen vind je op dit grasveld?                
 
- Dank je wel voor het beantwoorden van alle vragen van deze speurtocht.  - Voornaam en achternaam ………………………………………… 
- Hoe luidt de slagzin die je nu in de middelste kolom kunt lezen?    - Adres ………………………………………………………………… 
- Vraag evt. aan de Patron van de Tukhut of je de juiste oplossing hebt gevonden. - Postcode en Woonplaats ………………………………………….  

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


