In een notedop uitgelegd wat geocaching is:
iemand verstopt ergens een waterdichte doos, een zogenaamde ‘cache’,met daarin een logboek en een aantal
voorwerpen. Met een GPS bepaalt hij/zij de precieze coördinaten van de schuilplaats. Vervolgens publiceert hij/zij die
op de internetsite: www.geocaching.com.
De caches zijn er in diverse maten, van de grootte van een fietsventiel, een fotorolletje waar alleen een logboekje in zit
tot een munitiekistje of emmer waar men dan de voorwerpen in kan vinden. Geocachers lezen op de site die
coördinaten en kunnen dan op zoek gaan naar de schat. Vinden ze hem, dan schrijven ze hun bevindingen over de tocht
neer in het logboek en mogen ze uit de doos een voorwerp nemen, maar ze moeten er ook weer één bijplaatsen.
Zo verandert de inhoud van de schat voortdurend.
Het plezierige aan geocaching is dat diegene die de schat verstopte u laat kennis maken met mooie plaatsen;
natuurgebieden, bezienswaardigheden, enz., die u anders misschien nooit zou ontdekken.
KWB Zandvoorde plaatste caches op enkele strategische plaatsen in en rond ons dorp. Het is de bedoeling om
vertrekkend van een eerste cache door het oplossen van opdrachten de locaties van de volgende caches te bepalen. In
de verschillende caches vinden jullie de onderdelen van een puzzel. Het is de bedoeling alle onderdelen te verzamelen
en als eerste de opgeloste puzzel terug naar het startpunt te brengen.

Deze activiteit gaat door op

zondag 30 maart om 14u stipt.

In de parochiezaal krijg je eerst een inleidende uitleg, waarna je in groepjes op stap kunt.
Benodigdheden: een hand-gps (die je van ons krijgt),waterdicht schoeisel, een pientere geest en goeie ogen.
Het parcours is wel te doen met een degelijke buggy.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!
Geef je formuliertje met de nodige centen ten laatste tegen zaterdag 21 maart af bij een van de volgende
personen of betaal via Paypalknop op de website.
Filip (Molenhoekstraat 13) , Jean-Michel (Zandvoordedorpstraat 35), Eddy (Zwanenlaan 51),

Naam:………………………………………………………………………………..Tel:……………………………………….
schrijft in met ….. personen voor het geocachen en betaalt hiervoor
…… x 2 euro (leden) = ……… euro
…… x 3 euro (niet-leden) = …….. euro
Totaal: ………….. euro

