
Dienst sport & jeugd 

03-410 16 65 

sport@zandhoven.be 

 

Gemeente & OCMW Zandhoven     Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 1 

PAASZOEKTOCHT MASSENHOVEN 
Geocache (vanaf 10 jaar) 

 

 

ALGEMENE INFO 

Jammer genoeg hebben we heel wat van onze 
grabbelpassers moeten teleurstellen door het wegvallen van 
de activiteiten in de paasvakantie. 

Maar het coronavirus heeft geen vat op onze creativiteit en 
daarom werkte de dienst sport & jeugd maar liefst 5 leuke 
zoektochten uit. 

Tijdens deze zoektochten kan je op verschillende manieren 
(foto’s, opdrachten, QR-codes, GPS, …) op pad gaan met het 
gezin. Belangrijk is wel dat tijdens je speurtocht ook de 

coronamaatregelen worden nageleefd d.w.z.: 

 Je kan enkel op pad gaan met je gezinsleden  

 Je mag enkel met de fiets of te voet naar de startplaats van de zoektocht 
gaan. De auto blijft dus thuis als je op speurtocht trekt!  

 Kom je onderweg nog een andere gezin tegen, houd dan voldoende afstand en 

wacht eventueel even om een opdracht te vervullen 
 Was je handen onmiddellijk als je terug thuis bent 

Tijdens je tocht mag je uiteraard ook leuke foto’s nemen en die posten op sociale 

media met de #sportersbelevenmeer #inzandhoven #blijfbewegen of sturen naar 
sport@zandhoven.be. Zo kunnen wij vanop een veilige afstand ook een beetje mee 
genieten van onze speurneuzen op pad. 

De paaszoektochten zijn gratis beschikbaar vanaf 4/4/2020 tot en met 26/4/2020. 

Als je tijdens je zoektocht merkt dat er pijlen of codes verdwenen zijn dan horen wij 
dat graag. Je kan ons altijd contacteren op 03 410 16 65 of via sport@zandhoven.be.  

 

 

Veel plezier! 

Dienst sport & jeugd 
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PRAKTISCHE INFO OVER DE TOCHT IN MASSENHOVEN 

 Startpunt: aan de start van het looppad in Massenhoven (tussen school en kerk). 
Je vindt je eerste coördinaat op het vertrekbord van het looppad. 

 

 Afstand = 5 km 
 
 Ideale leeftijd: vanaf 10 jaar  

 
 Wat heb ik nodig tijdens mijn tocht en moet ik dus zeker mee nemen? 

o 1 GSM met app waarmee je een QR code kan inscannen 

o Nog een GSM voor het inbrengen van de coördinaten op google maps 

o Sportieve kleren 

o Balpen + papier 

 

 Wat kan ik verwachten? 

o Een zoektocht waar aan de hand van QR-codes coördinaten worden gegeven. 

o Op basis van die coördinaten kan je van het ene naar het andere punt 

wandelen. 

o De QR-codes kan je meestal vinden op de achterkant van (verkeers)borden 

maar ook op palen/balken of banken. In het geval er geen borden of palen te 

bespeuren zijn kan de QR-code ook op andere plaatsen in de buurt verstopt 

zijn. 

 

 Als je een QR-code niet vindt en dus niet verder op pad kan, geen nood want je 

mag ons altijd bellen op 03/410 16 65. En dan helpen wij je graag verder op 

weg! 

 

 Hoe geef ik een coördinaat juist in via google maps? 

Voorbeeld: coördinaat = N51° 11.951’ E004° 38.153’ 

Intikken op google maps: 51 11.951, 4 38.153 (belangrijk dat je een spatie zet 

achter het getal 51, 4 en de komma tussen de 2 delen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


