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Streetview	  
	  
Voor	  deze	  opdracht	  heb	  je	  een	  computer	  nodig.	  
Open	  2	  tabbladen:	  
	  
Tabblad	  1:	  Google	  Earth	  
	  
1.	   Zoom	  in	  naar	  het	  gebied	  van	  Noordwest	  Friesland.	  
	  
Tabblad	  2:	  GeoGraphixs.com	  	  
	  
1.	   Ga	  naar	  	  http://www.geographixs.com	  
2.	   Klik	  op	  Werkweek	  Terschelling	  
3.	   Klik	  op	  Streetview	  Terschelling	  
4.	   Klik	  op	  het	  Socrative	  pictogram	  
5.	   Log	  in	  bij	  Socrative	  en	  vul	  je	  naam	  (voornaam	  +	  eerste	  letter	  achternaam)	  in	  
6.	   Zodra	  de	  classroom	  geopend	  is,	  kun	  je	  beginnen	  
	  
	  
	  
Dit	  zijn	  de	  10	  quizvragen:	  
	  
1.	   We	  beginnen	  deze	  streetviewquiz	  bij	  de	  veerbootterminal	  van	  Rederij	  Doeksen	  in	  
	   Harlingen.	  
	   Welk	  dier	  staat	  er	  op	  het	  bord	  van	  de	  rederij	  ?	  
2.	   Wat	  is	  de	  naam	  van	  de	  veerboot	  van	  Rederij	  Doeksen,	  die	  in	  de	  haven	  van	  West-‐
	   Terschelling	  ligt	  afgemeerd	  ?	  
3.	   "Vlieg"	  in	  oostelijke	  richting	  de	  Willem	  Barentzkade	  af	  tot	  je	  bij	  een	  klein	  geel	  
	   huisje	  komt.	  Dit	  is	  het	  voormalige	  reddingsboothuis.	  Welke	  van	  de	  volgende	  
	   dingen	  staat	  er	  niet	  in	  de	  tuin	  ?	  
4.	   "Vlieg"	  in	  oostelijke	  richting	  tot	  het	  eind	  van	  de	  Willem	  Barentzkade.	  Je	  ziet	  daar	  
	   het	  terrein	  van	  Rijkswaterstaat.	  Wat	  hebben	  ze	  daar	  in	  opslag	  ?	  
5.	   Ga	  verder	  in	  oostelijke	  richting	  via	  de	  Hoofdweg,	  tot	  je	  op	  de	  kruising	  met	  de	  
	   Heester	  Kooiweg	  komt.	  Naar	  welke	  2	  campings	  word	  je	  daar	  gewezen	  ?	  
6.	   "Vlieg"	  naar	  de	  historische	  molen	  van	  Formerum.	  Wat	  staat	  er	  op	  het	  witte	  bord	  
	   boven	  de	  deur	  van	  de	  molen	  ?	  
7.	   Vlak	  voor	  het	  dorp	  Midsland	  bij	  de	  kruising	  Westerdam-‐Oud	  Wagenpad	  zie	  je	  dit	  
	   bordje	  (foto).	  Welk	  type	  gebouw	  heeft	  hier	  ooit	  gestaan	  ?	  
8.	   Ten	  oosten	  van	  het	  dorp	  Oosterend	  maakt	  de	  doorgaande	  weg	  (Oosterend)	  een	  
	   scherpe	  bocht	  naar	  links.	  In	  welke	  windrichting	  buigt	  de	  weg	  hier	  af	  ?	  
9.	   "Vlieg"	  naar	  positie	  53°24'10.54"	  Noord,	  5°17'13.90"	  Oost.	  	  
	   Hoeveel	  bestelwagens	  staan	  er	  op	  het	  parkeerterrein	  ?	  
10.	   Deze	  snacktent	  staat	  aan	  de	  Badweg	  bij	  West-‐aan-‐Zee.	  	  
	   Welke	  geografische	  positie	  	  geeft	  de	  plaats	  van	  de	  snacktent	  aan	  ?	  
	  
	  
	  


