GC7P8HD
Radio 2 appelboom in abdij Kortenberg
Geplaatst door: lr6aa

Plaatsingsdatum: 15/05/2018
UTM: 31U E 608957 N 5638272

N 50° 53.150 E 004° 32.941
Omvang:

Moeilijkheid:
Terrein:
Aantal logs:

2 Publish Listing

(Small)

1 Retract Listing

Uitgebreide beschrijving
De Nationale Boomgaardenstichting ontwikkelde een appelboom die gemaakt is met vijf verschillende
soorten appels, 1 soort uit elke provincie in Vlaanderen. Fruitig Vlaanderen samen op één stam als het
ware, 5 exemplaren zijn er gemaakt.
Iedere provincie kreeg er één. Uit iedere provincie hangt er één appelsoort aan de boom. De
aangeplante appelboom doet het goed in verschillende fruitstreken. Hij is sappig, fris en zoet, uitstekend
dus als dessertappel.
Op 2 mei werd er door Radio 2 zulk een appelboom in de oude abdij van Kortenberg geplant. Kortenberg
werd uitverkoren voor de provincie-Vlaams-Brabant. Die appelboom komt er als vervanging van een
oude beuk van 200 jaar oud die afgelopen winter sneuvelde, de boom was het symbool van de mooie
abdij van Kortenberg.
Wij gaan de boom goed verzorgen. Binnen een paar jaar hebben we kleurrijke appelen.
Om de cache te vinden moet u het antwoord vinden op de volgende vraag:
Deze Radio 2 appelboom staat net voor een herdenkingssteen die verband houd met een bepaalde
historische gebeurtenis in Kortenberg, noteer goed de waarde van de op deze steen voorkomende
jaartallen.
Veel suc6

Extra hints
Decryptie sleutel [Encrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

boomstronk
SMS hulplijn 0489/945702

Additionele waypoints
Voorvoegsel Opzoeken Naam
01

Coördinaat

Radio 2 appelboom (Virtueel punt) N 50° 53.150 E 004° 32.941

Opmerking:
02
Parkeerplaats (Parkeerplaats)
N 50° 52.998 E 004° 32.774
Opmerking:Je kan je wagen parkeren op de ruime parking van het aangrenzende GC Colomba,
Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg
FN
FN
Final Location (Eindlocatie)
Opmerking:Noord: 50°.53 (laagste jaartal op monument) -1164
Oost: 04°32.(hoogste jaartal op monument) - 1105

???

cache-eigenschappen

Wat zijn eigenschappen?
no off-road vehicles, no quads, no motorcycles, no bikes, not night cache, not 24-7, recommended for
tourists, parking available, scenic view, takes less than 1 hour, kid friendly, stroller accessible, dogs
allowed
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