Opdracht 3

Bospatrouille
14-04-2020

Beste leden en ouders,
Op de volgende pagina vinden jullie de opdracht welke wordt begeleid door Edwin Arnoldus
0615128735.
Voor deze en de opdrachten die gaan volgen heb je nodig:
-

Fiets
Smartphone
Maps.me (gratis te downloaden in de PlayStore)
De kaart Gelderland – Apeldoorn (thuis te downloaden voor offline gebruik)
Eisen boekje
Papier en pen
Goed humeur

Voor het invoeren van een coördinaat in maps.me, klik op het vergrootglas en tik het coördinaat in,
let op dat de punten en spaties letterlijk worden over genomen.
Voor overige zaken kijk even online voor de gebruikshandleiding van maps.me, mocht je er niet uit
komen.
Zoals eerder genoemd gaat De Bospatrouille er vanuit dat onze leden zich aan de maatregelen van
het RIVM houden.
De Belangrijkste maatregelen zijn:
-

1,5 meter afstand
Maximaal twee personen (of met je eigen gezin)
Hoest nies in je elle boog
Was je handen direct bij thuiskomst
Eén of meer verschijnselen BLIJF THUIS!!!

LETOP deze opdracht telt mee voor de grote boog en start op woensdag 15-04-2020. De opdracht
kan tot uiterlijk zondag 19-04-2020 worden ingeleverd.

LET OP, wij verzoeken jullie om niet met de Bospatrouille groep aftespreken of andere groepen
naar buiten te gaan, anders zijn deze maatregelen allemaal voor niks.

Succes namens,
STAF - Bospatrouille 74
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Opdracht 3:
Deze opdracht is het beste op de fiets uit te voeren. (start vanaf het clubhuis) Hieronder staan alle
vragen, de antwoorden hierop vind je onderweg. Lees alles goed door voor je begint.
-

Ga naar 52.073311, 6.077873 als je richting het noordoosten kijkt zie je een ruïne, wat was
de naam van dit gebouw? Schrijf je antwoorden op het antwoord blad.
Ga naar 52.078036, 6.072362
Ga naar 52.076608, 6.055132 parkeer hier je fiets en vervolg je weg lopend richting
52.080731, 6.05401
Ga terug naar de fiets en ga naar 52.064375, 6.077943, vanaf hier mag je naar het clubhuis,
bij het clubhuis aangekomen schrijf je je naam, de datum en tijd op een briefje en loop je
vanaf de poort 15meter richting het noordoosten, hier ligt een kistje verstopt, doe het briefje
in de kist en verstop deze weer op dezelfde plek.

Maak een duidelijke foto van het antwoord formulier en app deze naar de spelleider (Edwin 0615128735) vergeet niet je naam erop te zetten, stop deze niet in het kistje!
Succes!
Vragen en Antwoorden
Antwoord bij punt 1 (52.073311, 6.077873):

1. Uit welke tijd dateert het heuvelachtige landschap van de Veluwezoom?
Antwoord:

2. Tel de afstanden op paddenstoel 24529/001 bij elkaar op, op hoeveel km kom je uit?
Antwoord:

3. Welke 2 zeldzame dieren en plantensoort vind je bij de sprengen?
Antwoord:

4. Noem drie namen voor Landgoed Laag-Soeren de naam Landgoed Laag-Soeren kreeg.
Antwoord:

5. Wie worden er nog meer herinnerd naast Priessnitz bij de obelisk die je tegen komt?
Antwoord:

6. Welke 2 lange afstandspaden lopen er door Nationaal Park Veluwezoom?
Antwoord:
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