Unieke wandeltocht vragenlijst
Wat zie/hoor je onderweg?
1. Hoeveel planken zitten er op de loopbrug over de Regge? 43
2. Hoeveel sterren staan er op Europese vlag? 12
3. Hoe heet het waterschap op de paal? Vechtstromen
4. Hoe wordt Twente genoemd op de fietsroutebordjes? Landgoed van NL.
5. Hoe oud is De Enterse Waarf dit jaar? 10 jaar, 2009-2019
6. Welke voornamen staan op de bank naast de botenloods? Jan en Adri
7. Welke boot vaart wel eens onder deze brug door? De Zomp
8. Hoe heet het stukje van het Reggedal waar nu gewerkt wordt? De Lee
9. Hoeveel hectare nieuwe natuur wordt hier aangelegd? 115 Hectare
10. Hoeveel hectare natuur is van Boer de Wilde? 12,5 hectare

Raadsels
•

Wat is open als het dicht is en dicht als het open is? Een brug

•

Ik heb bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en huizen zonder
fundament. Wat ben ik? Een landkaart

•

Een stoere cowboy heeft twee dragen vrij gekregen van zijn sheriff. Hij besluit daarom om op
Woensdag er lekker even tussenuit te gaan. Na de twee dagen verlof keert hij wederom
terug op Woensdag.
Hoe kan dat? Het paard heet Woensdag (zie hoofdletters)

•

Een slak bevindt zich op de bodem van een 20 meter diepe put. Elke dag klimt de slak 5
meter omhoog, maar 's nachts glijdt hij weer 4 meter terug naar beneden.
Hoeveel dagen duurt het voordat de slak de bovenrand van de put heeft bereikt? 19

•

Kan je drie opeenvolgende dagen opnoemen zonder de volgende woorden te gebruiken;
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag?
Gisteren, vandaag en morgen.

Wat is het
•

Wat kan lopen, maar niet wandelen. Water

•

Hoe meer het ding droogt, hoe natter het wordt. Een handdoek

•

Het heeft overal gaten; bovenaan, onderaan en ook aan de zijkanten. Ondanks al die gaten
kan het wel veel water vasthouden. Een spons

•

Wat heeft drie ogen, die elk een andere kleur hebben en een poot? Stoplicht

•

Het loopt hoe het wil, maar rent nooit. Het heeft een mond, maar toch eet het niet. Het
heeft een bed, maar toch slaapt het niet. Rivier

De oversteek
•

Een vader met zijn twee zonen moeten een rivier oversteken. Er is slechts een kano en die
kan enkel het gewicht van de vader alleen of het gewicht van beide jongens samen kan
dragen. Hoe kunnen ze alle drie op een veilige manier De Regge oversteken?

Eerst gaan beide zoons over, een zoon gaat terug om de vader te laten gaan.
Dan gaat vader over, en de andere zoon gaat terug om zijn broer te halen.
Tot slot gaan de broers samen over.

