
Groep
Blok 3

Etappe 1

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     

puzzel gezamelijk een eind heen

Groep
Blok 3

Etappe 2

Ga naar de bestemming met de aanwijzig:     



Groep
Blok 3

Etappe 4

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     
Welke je van de post krijgt

Groep
Blok 3

Etappe 6

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     

Dubbelwandig
2,5 - 7,5 - 2,5 - 7,5 …. 



Groep
Blok 3

Etappe 8

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     

Ga naar daar waar de betonnen molen staat te pronken.
Vertrek vanaf de molen in noordwestelijke richting, exact 117.02 Yard.

Draai nu – 100 gon.  
Volg dit pad 5118,11 duim en draai dan +100 gon.

Hierna 1906 foot.
Houd rechts aan!!

Vanaf eindpunt foot, verder tellen 48,12 roede.
Draai hier -100 gon
Vanaf hier 17000 cm
Draai hier +100 gon

Vanaf hier volgen 185,37 vadem 
De post bevind zich in een straal van 56 meter van u N.N.W
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Etappe 10

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     



Groep
Blok 3

Etappe 12

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     

                            Beluister de aan u gegeven CD
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Blok 3

Etappe 14

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     

                      Begeeft u zich naar de Duinweg nr 10
(achterweg 10)



Groep
Blok 3

Etappe 16

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     

(5 februari 1788 – 2 juli 1850) Hij was de premier van het Verenigd Koninkrijk van december 

1834 tot april 1835, en daarna opnieuw van juni 1841 tot 29 juni 1846. een industrieel en ook lid 

van het parlement.Werd geboren in Bury, Engeland, en ging al op de leeftijd van 21 de politiek in 

als MP voor het Ierse gewest Cashel City in Tipperary. Met maar 24 stemgerechtigden 

in het gebied werd hij zonder tegenstand gekozen. Zijn sponsor voor de verkiezingen was 

(naast zijn vader) Arthur Wellesley, die later Hertog van Wellington werd. Zijn politieke carrière 

liep de 25 jaar erop sterk samen met die van Wellesley.

Groep
Blok 3

Etappe 18

Ga naar de bestemming met de aanwijzing:     

Sinds de 16e eeuw is deze stad in west sumatra al een belangrijk handelscentrum. 

Tijdens de 16e en 17e eeuw werd er in de omliggende regio vooral peper verbouwd en dit trok 

handelaren uit India, Portugal, Engeland en Nederland aan.

In 1663 kregen de Nederlanders het gezag van deze stad in handen.



Etappe Locatie
1 De post bevindt zich in het reddingboothuis aan de Volharding

2

4 De post bevindt zich in de ijs boerderij Labora aan de Hollandse weg

6 De post bevindt zich nabij de vuurtoren, u dient zich onderaan te melden

8

10 De post bevindt zich aan de volharding, buitendijks bij het zeehonden reservaat

12 De post bevindt zich bij het Klimpark op vakantiepark De Krim

14 De post bevindt zich aan de Langeveldstraat 10 (Bruin & Weijers)

16 De post bevindt zicht achter in het Land bij Sir Robert Peel aan de Postweg 185

18 De post bevindt zicht op boerderij Padang aan de Hoofdweg 1 (Fam de Lucht)

De post bevindt zich nabij de lemoensberg, bereikbaar via het wandelpad vanaf het 
fietspad achter Landal naar paal 29

De post bevindt zich op het fietspad vanaf de stengweg naar het Krimbos voorbij 
Sebastepol


