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Vraag 1 Wat is het biermerk waarmee restaurant “le bonheur du Fou” adverteert?                 
Vraag 2 Welke letter zie je hier aan de linkerkant van de weg bij de witte schuren?                 
Vraag 3 Wat betekent het Franse woord “sentier” in het Nederlands?                  
Vraag 4 Hoe wordt de baas van de Tukhut ook wel genoemd?                  
Vraag 5 Welke insecten die je hier veel ziet, kunnen wel 50 keer hun eigen gewicht tillen?                 
Vraag 6 Van welk materiaal zijn de rotsen, waarover je nu loopt, gemaakt?                 
Vraag 7 Op welke rivier heb je tijdens deze klim af en toe een mooi uitzicht?                 
                  
Vraag 8 Het pad waar je nu op loopt, heet …………..…… des Crêtes                 
Vraag 9 Welke dieren zie je hier veel in de weilanden lopen?                 
Vraag 10 Wat is de dertiende letter van het alfabet?                 
Vraag 11 Wat zie je in dit bos voortdurend om je heen?                 
Vraag 12 Hoe heet de Belgische streek, waar je nu loopt?                 
Vraag 13 Deze plaats ligt aan de andere kant van de Ourthe, tegenover Sy                 
Vraag 14 Kijk op het bordje, rechts gaat naar Palogne, links gaat naar ………………….                 
                  
Vraag 15 Na al dat geloop heb je vast …….. gekregen. Vraag je vader/moeder om wat water.                 
Vraag 16 Welke balsport wordt o.a. bij Ferme de Palogne gespeeld?                 
Vraag 17 Je loopt de brug op. Hoeveel treden heeft de trap omhoog?                 
Vraag 18 In de Tukhut kun je niet in bad gaan, maar wel lekker …………..                 
                  
Vraag 19 Hoe noem je de mensen die in de Ardennen op wild schieten?                 
Vraag 20 Welke watersport doen veel mensen op deze rivier?                 
                  
Vraag 21 Kom op, nog even !!! Het einde is bijna in ……………                  
Vraag 22 Vul in: Het rek in de hal van de Tukhut is bestemd voor  …………                 

 
 
 
- 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 ………………. 


