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Proficiat, je hebt het gevonden! Toevallig of niet!
Waarom zit deze container hier verborgen? Wat doet dit 
ding hier met al deze spullen erin?

Het maakt deel uit van een wereldwijd spel voor GPS-
gebruikers, genoemd Geocaching. Het spel houdt 
minimaal het volgende in : een GPS-gebruiker verstopt een 
schat (deze container + inhoud) en publiceert de exacte 
coördinaten zodat andere GPS-gebruikers de schat kunnen 
zoeken.

ALS JE DEZE CONTAINER PER ONGELUK 
GEVONDEN HEBT:

Goed! Je kan altijd meedoen met ons! We vragen enkel het 
volgende:

• Verplaats de container niet of verniel hem niet aub. De 
eigenlijke schat is juist het vinden van de container en van 
gedachten te wisselen met iedereen die hem ook gevonden 
heeft.

• Als je wil kan je iets meenemen. Maar laat dan aub ook 
iets achter van jezelf voor anderen om te vinden.

• Vergeet niet: schrijf iets in het logboek.

Indien mogelijk laat ons weten dat je deze plaats gevonden 
hebt op de onderstaande website.
Geocaching is open voor iedereen die avontuurlijk 
ingesteld is en in het bezit is van een GPS. Op dit moment 
heeft de organisatie een thuisbasis op het internet. Bezoek 
onze website voor commentaar of als je iets meer over 
geocaching wilt weten:

http://www.opencaching.nl

Indien deze container zich op privé terrein bevindt en u 
wilt dat hij weggehaald wordt laat het ons aub weten. We 
verontschuldigen ons hiervoor en zullen hem zo snel 
mogelijk weghalen en de gegevens van de website 
verwijderen.

Deze Cache is geplaatst door:
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