Volkse verhalen geocache
Los de vragen op en vervang de x-jes door de antwoorden.

N xx xx xx.xx E xx xx xx.xx
Dit is een afbeelding van een sprookje.
De elfjes worden gewekt met muziek.
Wat is de titel van de persoon die dit sprookje heeft
geschreven?
12 muzikant
24 directeur
51 koningin
38 Efteling
Zet dit getal op plaats 1 en 2 achter N!

Dit zijn woorden die horen bij deze tekening.
Er was eens een weduwe, die twee dochters had. De één
was mooi en ijverig, de andere lelijk en lui.
Wat is de titel van dit verhaal:
42 Assepoester
82 Sneeuwwitje
38 Vrouw Holle
71 De Gouden Bal
Zet dit getal op plaats 3 en 4 achter N.

Een volksverhaal over “van niets iets bijzonders maken”.
Wanneer een vagebond honger heeft, bedenkt hij een
slimme manier om gratis aan eten te komen. Hij maakt een
wat dommige boerenvrouw wijs dat hij soep kan koken van
een speciale steen.
Uit welk land komt dit volksverhaal?
55 Ierland
29 Duitsland
32 Engeland
74 Noorwegen
Zet dit getal op plaats 5 en 6 achter N.

Volkse verhalen geocache
Dit is een fictief spookschip dat volgens de overlevering
voor eeuwig in de omgeving van Kaap de Goede Hoop
rondvaart.
Wat is de naam van het schip.
4 Kaap de Goede Hoop
6 Het Duivelsschip
2 De Sage van het geweld
8 De vliegende hollander
Zet de getallen op plaats 7 achter N.

Van wie is de fabel over de ijdele raaf en slijmbal vos?
05 de la Fontaine
28 Aesopus
71 Anderson
90 Grim
Zet de getallen op plaats 1 en 2 achter de E.

Deze schrijver van “Het lelijke eendje” wilde vroeger helemaal niet
gaan schrijven. Hij had een heel ander beroep willen hebben,
maar werd niet toegelaten tot de opleiding. Wat wilde deze
schrijver graag als beroep?
92 schoenmaker
83 poppenspeler
12 leerkracht
03 acteur
Zet het antwoord op plaats 3 en 4 achter E.

Jacob en Wilhelm Grimm zijn ook schrijvers van
sprookjes. Zij studeerden rechten in Duitsland. In het
begin hebben zij alleen folklore verhalen verzameld.
Hoeveel sprookjes hebben zij uiteindelijk geschreven?
12 201 verhalen
52 542 verhalen
48 129 verhalen
01 271 verhalen
Zet het antwoord op plaats 5 en 6 achter de E.

Volkse verhalen geocache
Hoe heet het soort verhaal waarin handelingen en
gebeurtenissen beschreven worden uit een onbepaald
verleden, en waarbij vaak goden, vreemde wezens en/of
helden centraal staan?
88 sprookje
55 fabel
66 sage
00 mythe
Zet het antwoord op de plaats van 7 en 8 achter E.

N xx xx xx.xx E xx xx xx.xx

Vervang de x-jes in: 

Zet de code in google maps en kijk waar je uit gaat komen.
Beantwoord daarna deze vragen.
1. In welke plaats ben je nu?
2. Wanneer werd dit geopend?
3. Wie is de bedenker van dit?

