
Beste KWB ‘ers,  

Vanaf zaterdag 6 februari 2021 starten we met de fiets geocaching.  

Dit is een activiteit voor heel het gezin.  

Nog even uitleg over hoe en wat? 

De afstand bedraagt +/- 20 km per fietstocht.  

We hebben 2 routes uitgewerkt. 

Onderweg hebben we cache verstopt, deze kan je ter plaatse terugvinden door 

de locatie te benaderen die wij opgegeven hebben door een Qr-code welke 

linkt aan deze locatie. De cache vind je binnen een straal van +/-10m.                      

Het zou wenselijk zijn vooraf een Qr-code app op je smartphone te 

downloaden.   

We hebben onder de Qr-codes ook een lengte en breedte graad genoteerd, 

voor degene die graag werken met een fiets gps. 

Bij elke locatie word er ook een vraag gesteld welke terug te vinden is in de 

cache ter plaatse.  

De startplaatsen  vind je terug door de Qr-code te openen of door 

onderstaande linken te kopiëren. Probeer het eens voor je vertrekt. (ter info de 

startplaats krijg je cadeau “ het KWB lokaal” 

                         

 

 

 

                                          

 

Voor fiets gps:                                                    Voor fiets gps: 

 50°57'30.8"N 4°14'01.2"E                                50°57'32.1"N 4°14'01.3"E                                                                                                                          

 of of 
50.9585427,4.2336762                                      50.958918, 4.233683                                  
 



Hoe vind ik een cache?  
Hieronder kan je enkele voorbeelden waar onder of in je een cache kan vinden. 
Gelieve deze na het vinden op de exacte plaats terug te leggen. 
 

                   

Voor de jongste onder ons zijn er kleurplaatjes voorzien op het einde. Voor het 

mooiste ingekleurd plaatje is er een leuke prijs voorzien. Ook een leuke prijs 

voor de winnaar. 

Stuur ons ook een mooie foto door vanuit je bubbel op deze zoektocht naar 

luc.vancampenhout1@gmail.com    of    seger.van.gucht@gmail.com 

De vragen vind je terug in een formulier “Google forms “ welke je terugvind 

doormiddel van een Qr-code op de deur van de werkman  of de link hieronder.                        

Druk deze eventueel thuis al af. 

ps. Vergeet je balpen niet. 

Link vragenlijst ronde 1: 

https://docs.google.com/forms/d/1KSNwRodxeJI-326a7OfEk2CGKUD-

SJbbJlqKqePUwRQ/edit  

Link vragenlijst ronde 2: 

https://docs.google.com/forms/d/1hznJ1HBrdlwE5Ve4GhQNXjL3prwzTFOF23c

Yx5ijEyU/edit  

Heel deze pagina hebben we ook doormiddel van een Qr-code opgehangen aan 

de deur van het KWB lokaal. 

Veel fiets en zoekplezier . Heb je opmerkingen… geef deze gerust door. 

 

Het fiets geocaching team   

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com
mailto:seger.van.gucht@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1KSNwRodxeJI-326a7OfEk2CGKUD-SJbbJlqKqePUwRQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KSNwRodxeJI-326a7OfEk2CGKUD-SJbbJlqKqePUwRQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hznJ1HBrdlwE5Ve4GhQNXjL3prwzTFOF23cYx5ijEyU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hznJ1HBrdlwE5Ve4GhQNXjL3prwzTFOF23cYx5ijEyU/edit

