Dit is het einde van de tocht!
Je bent weer vlakbij het startpunt.
7) Je komt hier uit op een grasveld. Wat is de tweede
letter van dit grasveld?

6) Onder de kap van de molen zit een wijzerplaat.
Neem de tweede letter van de tijd die daarop is
aangegeven.

Klein paadje rechts laten liggen

5) Wat kunnen auto’s hier doen op de
hoek? Neem hiervan de tweede letter.

4) In deze straat woont de Bakelse
Bakelnaar. Wat is de derde letter van
haar voornaam?

Kortestraat

3) Wat is de derde letter van deze straat?

Ga het pad in

Oversteken bij zebrapad

Straatje naast nr 21
laten liggen

2) Wat is de vijfde letter van de naam van dit gebouwtje links?
Pad richting parochiehuis en
straat voor de kerk door laten
liggen, dus linksaf pad in

1) Wat is het huisnummer van de school links van je?
2e letter hiervan

Theo van Dijk pad laten
liggen, dus rechtdoor

Antwoordblad:

Vraag 1:
………………………..A

Vraag 2:
……………………….

Vraag 3:
.………………………

Vraag 4:
………………………..

Vraag 5:
………………………….

Vraag 6:
………………………….

Vraag 7:
………………………….

ANTWOORD:

Mail bovenstaand antwoord naar info@jongnederlandbakel.nl

We hopen dat jullie hebben genoten van deze tocht!

Vriendelijke groeten,
Leiding en bestuur van Jong Nederland Bakel

UITLEG ANTENNETOCHT
Bij een antennetocht wordt een andere manier van
denken verwacht.
De lange verticale lijn is de weg die je gaat lopen. Je begint onderaan de
antenne bij het zwarte bolletje.
Bovenaan de antenne (bij de driehoek/ vlag) is het eind van de tocht.
Een streep naar rechts, links of beide betekent dat je deze weg/ wegen
laat liggen. Het betekent NIET dat je die weg ingaat!
Bij iedere afslag sta je stil, kijk je welke wegen je laat liggen en weet je
welke kant je op gaat.
Een stippellijn staat voor een pad. Dit kan zowel een verhard als
onverhard pad zijn.
Twee strepen dicht bij elkaar, betekent dat je aan die kant twee straten
laat liggen.
Op sommige punten staat de straatnaam erbij, zodat er een
herkenningspunt is.

Enkele voorbeelden:

