
Letteropdracht 
 
Vraag 1: 
De weg rechtdoor bij het volgende punt is volgens het bordje een ‘……….. weg’  
Neem de 2e letter van het woord wat hier op de puntjes hoort.  
 
Vraag 2: 
Wat is de 2e letter van het 2e woord op het witte bord met het groene boompje bij het 
vakantiecentrum? 
 
Vraag 3: 
Op het kruispunt staat de naam van een buurtschap, wat is de 5e letter van dit 
buurtschap? 
 
Vraag 4: 
Wat is de 6e letter op het bordje bij het huis aan de linker kant van de weg?  
 
Vraag 5: 
Het verkeerslicht voor rechtsaf heeft serienummer ??.1. Welk getal hoort op de 
plaats van de ??, neem de zoveelste letter uit het alfabet. 
 
Vraag 6: 
Aan de witte muur van de sluis links van jullie hangt een bord, de 5e letter het 2e 
woord van dit bord is een? 
 
Vraag 7: 
Aan de rechter kant van de weg bij huisnummer 4 staat een woord op het huis, neem 
de 7e letter van dit woord.  
 
Vraag 8:  
De 2e letter van de naam van de bushalte waar je direct langsrijdt wanneer je de 
Bentelosestraat oprijdt is de..? 
 
Vraag 9: 
Bij eerste zijweg naar rechts op deze dijk een bordje, neem van dit bord de 1e letter 
van het 3e woord. 
 
Vraag 10: 
Wanneer je aan het einde van de kanaaldijk rechts zou gaan zou je een buurtschap 
inrijden, wat is de 7e letter van dit buurtschap?  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

o r a n j e l i v e 

 

  



GPS punten opdracht 
Vragen bij de GPS punten: 
 
Vraag 1: Wat is er precies te zien op dit punt? 
 
Watermolen de Noordmolen…  
 
 
Vraag 2: Wat is de naam van dit punt en wat is hier te doen? 
 
Museumboerderij de Wendezoele 
 
Vraag 3: Wat is dit en welk jaartal staat er op de voorkant? 
 
Replica school Azelo, school was in gebruik van 1839 tot 1952. Gebouwd ter 

gelegenheid van 40 jaar bevrijding in 1985. Is nu een koffiepunt voor passanten 

Jaartal voorkant: 1839  



Vragenopdracht  

 

Vraag 1: Welk woord staat er op de satelliet/schotel op de voorgevel van nummer 6?  

TRIAX 

Vraag 2: Welke dieren staan er vlak na de t-splitsing aan de rechter kant?  

Hertjes 

Vraag 3: Aan het begin van de Drienemansweg staat een omheining met houten 

palen. We tellen alleen de palen aan de kant van de weg, uit hoeveel verticale 

houten palen bestaat deze kant van de omheining?  

36 

Vraag 4: Welk nummer heeft de overweg op de Grote Bavenkelsweg?  

1133 

Vraag 5: Hoeveel boompjes staan er op de grasstrook bij zorggoed de Zegger aan 

de linker kant? 

20 

Vraag 6: Hoeveel km is het, volgens de paddenstoel aan de Schapendrift, van Enter 

naar Twickel? 

13,2km 

Vraag 7: Waarvoor wordt het weiland aan de rechterkant (vlak voor de Weersweg) 

gebruikt en hoe heet het?  

IJsbaan ’t Linschot.  

Vraag 8: Waarvoor dient het zilvergrijze object tussen de 2 houten palen aan de 

rechter kant, net na het viaduct?  

Grondwaterstand langs Twentekanaal meten.  

Vraag 9: Welke 3 dieren staan er op het logo van Zorgboerderij de Piet? 

Varken, ezel, haan.  

Vraag 10: Wat is de slogan van Het Akkerhus?  

Doar gebuurt wat! 

Vraag11: De som van  de leeftijd van bestuursleden? 

323 jaar 

Vraag 12 : Wat vond u van de tocht..? 

Open invulling 

 


