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Vraag 1 Hoeveel banken staan er rond de boom?               
Vraag 2 Welk beest houdt hier, bij de oprit van een huis, op een betonnen paal de wacht?               
                
Vraag 3 Vul hier het aantal stenen (minimaal 40 cm breed) van de rand van de rotonde – 9 in                
Vraag 4 Wat is de kleur van de spoorbrug?               
Vraag 5 Welke naam staat op het eerste graf van de derde rij graven aan de linkerkant?.               
Vraag 6 Het pad dat voor je ligt, loopt niet omlaag maar gaat ………………               
Vraag 7 Welke wijze vogel staat bij huisnummer 12 in de tuin?               
Vraag 8 Hoe noem je de 7 treden in dit pad?               
                
Vraag 9 Hoe heet deze rotswand met een maria-beeldje?               
Vraag 10 Hier moet je de veertiende letter van het alfabet invullen               
                
Vraag 11 Hoe worden de langwerpige stukken ijzer genoemd waarover de trein rijdt?               
Vraag 12 Hier moet je de op één na laatste letter van het alfabet invullen               
                
Vraag 13 Wat ben je nu al een tijdje aan het doen?               
Vraag 14 Wat voor beesten staan hier meestal in de wei?               
Vraag 15 Hoe wordt een glazen huisje dat je aan de linkerkant ziet, ook wel genoemd?                
Vraag 16 Als je moe bent, kun je hier even ………               
                
Vraag 17 Hoe luidt de eerste regel op dit gedenkteken voor de slachtoffers in de 2e wereldoorlog?                
Vraag 18 Wat staat er aan de linkerkant van de weg op de deur van het huis met nummer 5?               
Vraag 19 Welk plaatsje heb je net verlaten?               
Vraag 20 Wat loopt er door de draden van deze hoogspanningskabels?               
                
Vraag 21 Zo zeggen ze hier “goedendag” in de franse taal               
Vraag 22 Hoe heet de rivier die onder deze brug stroomt?               
                
Vraag 23 Het water in de rivier waar je nu naast loopt, stroomt via de maas naar de …..               
Vraag 24 Van welk materiaal is deze spoorbrug gemaakt?               
Vraag 25 Hoeveel gemetselde bloembakken staan er op het pleintje voor de Tukhut?               
 
- Dank je wel voor het beantwoorden van de vragen.      - Voornaam en achternaam ……………………………………….. 
- Lever het compleet ingevulde formulier in bij de patron van de Tukhut  - Adres ……………………………………………………………….. 
- En controleer of je de slagzin gevonden hebt.      - Postcode & Woonplaats ………………………………………….. 

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


