Opdrachten spook/puzzeltocht 10-11-2018:
Opdracht 1:

Foto vraag: Matthijs de Ligt.

Opdracht 2:

Hoe vaak kun je het getal 6 van het getal 30 aftrekken ?
Dit kan maar 1 keer. Als je 1 keer 6 van 30 aftrekt heb je geen 30 meer.

Opdracht 3:

Waarop kun je zitten, slapen en je tanden mee poetsen?
Een stoel, bed en tandenborstel.
Er werd niet gezegd dat het één en hetzelfde voorwerp diende te zijn.

Opdracht 4:

Noteer de juiste plaatsnamen.

A. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn …………Bodegraven
B. Een varken viel in het water, ik denk dat de eigenaar nu naar zijn …………Zwijndrecht
C. Ik spring nooit in de buurt van tuinen zei de parachutist, want ik ben bang dat ik dan in de …..Rozendaal
Opdracht 5:

Foto vraag: Frans Bauer.

Opdracht 6:

De vader van Els heeft 5 dochters. Namelijk lala, lele, lili, lulu en…………..
Els. Want het is de vader van Els toch!!

Opdracht 7:

Een zwarte man met zwarte kleren loopt op straat, in het midden van de weg.
De straatverlichting is uit en opeens komt er een zwarte auto, met gedoofde lichten,
recht op hem afgereden. Toch kan de auto de man nog op tijd ontwijken.
Hoe kan dat?
Het is gewoon overdag, en alles is dus ook zonder verlichting goed zichtbaar.

Opdracht 8:

Foto vraag: Dionne Stax.

Opdracht 9:

Maak de som kloppend door één streepje te zetten.
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+

5

+

5 = 550

Zet links boven in een plusje een schuin streepje.
Er staat dan 545 + 5 = 550

Opdracht 10:

Een dokter in Antwerpen heeft een broer in Gent, maar die broer in Gent heeft geen
broer in Antwerpen, hoe kan dit?
De dokter in Antwerpen is een vrouw

Opdracht 11:

Foto vraag: Rick Bransteder.

