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 10 years! Eindhoven, the Netherlands

Log Counts:  9 Write note  68 Will Attend  1 Publish Listing  1 Update Coordinates 

GC255E2

Please note: To use the services of geocaching.com, you must agree to the terms and

conditions in our disclaimer.

 Short Description [Hide Images]

Op het moment dat Cache-Hopper en Zugführer aan de vooravond van hun tweejarig cache-jubileum staan is

de wereld al 10 jaar aan het geocachen.

Ter ere van dat jubileum vinden op 1 en 2 mei 2010 overal op de wereld speciale "10 years geocaching"

events plaats.

 Long Description [Hide Images]

Het programma

Van 10.00 uur tot 16.00 uur is er iemand aanwezig op de centrale locatie. Dat is niet het coördinaat

bovenaan de cachelisting, maar het van het WWFM V bekende beeld van Frits Philips op de Markt (N 51°

26.369 E 005° 28.704)

Je kunt van ons drie eventcaches verwachten (deze zijn alleen op 1 mei te doen)

GC255E4: Het Middelpunt van de Ringweg (reactivatie van GCM71R)

GC255E3: Eindhoven Toen en Nu (korte stads/foto wandeling)

GC256RG: Eindhoven Toen en Nu (Bonus) (bonus na de multi)

Daarnaast is dit event prima te combineren met een aantal al bestaande caches:

GC1PZH0: Sightseeing & shopping in Eindhoven (uitgebreide stadswandeling)

 GC1A30W: De zon schijnt... (traditional nabij het station)

 GC21N0J: Makkers staakt uw wild geraas (eerst even oplossen!)

Daarnaast is het event vooral bedoeld om gezellig met wat medecachers te kletsen en er een leuk dagje van

de te maken.

Praktische informatie
De fotovellen voor de multi worden door ons verzorgd, en hoeven dus niet van tevoren uitgeprint te worden.

Voor de "webcam"-cache moet je een A4 vel met daarop zo groot mogelijk je teamnaam meenemen, dit

wordt tevens het logboek voor die cache.

Het event kun je loggen en de informatie over eventcaches kun je afhalen bij het beeld van Frits Philips op de

Markt. Hier is zoals gezegd tussen 10 en 16 uur steeds iemand van de organisatie aanwezig.

Het event is gratis voor iedereen, en er is geen limiet aan het aantal deelnemers.

WWFM VII Preparty
Het event vindt twee weken voor het WWFM VII (Eindhoven) - Daar zit muziek in... plaats. Op de Markt
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wordt hulp geboden aan iedereen die dat nodig heeft bij het spelen van de muziek. De verschillende partijen

zullen hier tevens aanwezig zijn en het is een uitstekende gelegenheid om alle uitleg te krijgen die je misschien

nog nodig hebt!

Meer 10 jaar geocaching?
Dit event is prima te combineren met één van de volgende gelegenheden:

1 mei (avond) 10 Jahre! Nettetal, Germany

2 mei 10 years! Nijmegen, the Netherlands

2 mei 10 YEARS GEOCACHING EVENT GOEREE OVERFLAKKEE

2 mei (middag) 10 years! Deventer, the Netherlands

Additional guidlines
Alle "10 years" events krijgen een eigen icoon dat er als volgt uit ziet:

Om dit icoon te verkrijgen moet aan een aantal extra voorwaarden voldaan worden, deze staan beschreven

op de Lost and Found tour pagina.

De belangrijkste extra voorwaarde is dat er een foto moet worden genomen waarop minstens 10

deelnemers zichtbaar zijn. Deze deelnemers moeten er feestelijk uit zijn, dus trek allemaal je vrolijkste kleren

aan, neem een feestmuts mee, en dan zien we jullie graag op 1 mei in Eindhoven!

Het is de bedoeling dat om 12.00 uur een groepsfoto wordt gemaakt op de Markt!

Vriendelijk verzoek om op dat tijdstip met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn!!

 Attributes

     
What are Attributes?

stroller accessible, kid friendly, public transit available, wheelchair accessible, dogs allowed

 Trackable Items

 De Schattige Tulp,  Schattige zoeker's Suncatcher Geocoin (cool),  Schattige zoeker's Suncatcher

Geocoin (warm),  Brabants Landschap,  Opel Astra Station,  "North Fork Conejos River (CO)" Red

Jeep Travel Bug,  The Lord of the Caches - Earth Geocoin,  FS&FG : Bridges & Arches of Central Park

Geocoin,  Mexicaanse griep,  MallorGEO 2009 Geocoin,  Me, You & Error,  schlemils Hildesheim

Geocoin

 Logs

 Overview Map [640x480 | 320x240]
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