SPEURTOCHT 2018 WINTERWANDELING 5 KILOMETER
Naam:
Adres:
Email:
Telefoon:
OMSCHRIJF ZO DUIDELIJK MOGELIJK WAAR DE AFBEELDING OP DE FOTO TE VINDEN IS
De uitslag van deze speurtocht kunt u vinden op www.szgieten.nl

1

Witte punt op hek Vijzelweg 4 aan de rechterkant vd weg

2

Oude Groningerweg aan rechterkant wol aan hek

3

2 paaltjes op zandpad vanaf tunnel linksaf richting blikken tunnel

4

Stip op Oude Groningerweg

5

Wieldop in gras aan de linkerkant net voor het overgaat in zandpad

6

8

wieltje aan hek aan de rechterkant vd Oude Groningerweg
schapen plaatje op grote bord aan de linkerkant vd Oude
Groningerweg
drie bomen Oude Groningerweg aan de rechterkant

9

bord op hoek Heiakkers/Vijzelweg

7

10 Oude Groningerweg paal rechts in de sloot
11 Gele bordje Gasunie (Schelbospad of Braamakkers)
12 boom zandpad vanaf tunnel linksaf richting biester (Schelbospad)
13 stenen voor eerste huis links Vijzelweg
14 schoorsteen Brink 23
15 tekening in Albrechttunnel
16 regenpijp oude groningerweg 10
17 Stroomkast met paaltje er rechts van (Schelbospad of Braamakkers)
18 boom tegenover Vijzelweg 4 aan de linkerkant vd weg
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ALGEMENE VRAGEN SPEURTOCHT WINTERWANDELING
1 Hoe heet het stokje waarmee een dirigent de maat aangeeft voor zijn orkest?
Baton
2 Wie maakte de illustraties in de boeken van Jip en Janneke?
Fiep Westendorp
3 Welke stad wordt er met de oranje kleur in de Nederlandse editie van Monopoly
aangeduid?
Utrecht
4 Hoe heet het Franse gerecht van gestoofde groenten met als basis-ingrediënten tomaat,
ui, courgette, aubergine en knoflook?
Ratatouille
5 Wat is de Nederlandstalige benaming voor de lekkernij die de Fransen 'barbe à papa'
noemen?
Suikerspin
6 Waar staat de afkorting AA voor in de dorstlesser AA Drink?
After Activity
7 Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen?
Eén, Ernie heeft geen wenkbrauwen en Bert één doorlopende
8 Van welke planeet kwam het buitenaardse wezen Alf in de gelijknamige TV serie?
Melmak
9 Welke kleur heeft de vlag die bij een Formule 1 wedstrijd wordt getoond om aan te geven
dat er gevaar is en dat de coureurs elkaar niet mogen inhalen?
Geel
10 Waar staan de letters TT voor in de naam van de bekende motorraces in Assen?
Tourist Trophy
Extra vraag: wat weegt het vleespakket van Hilbert Boxem? 9205 gram
(Bij gelijk aantal punten is deze vraag bepalend voor de winst van de speurtocht)

