Instructie voor schatzoekers
Leuk dat je mee gaat zoeken naar verborgen lichaamsdelen om zo het lichaam ONE, (compleet) te
maken! De komende weken, tijdens de 40-dagentijd, verstoppen we 6 ‘geocaches’ op 6 verschillende
plekken in onze regio.
Iedere week komt er een nieuwe geocache bij om op te zoeken.
Lees de uitleg goed door voordat je begint, want je moet wat dingetjes meenemen voor onderweg.
Download ook de stempelkaart op de website, of haal hem op in De Stek.
Om een schatkistje te vinden, is het de bedoeling dat je eerst een puzzel of een raadsel oplost. De
uitkomst van deze puzzel/raadsel is altijd een ingewikkeld getal. Dat getal is een coördinaat (zie een
uitgebreidere uitleg hieronder over wat coördinaten zijn).
Dit getal kun je invullen bij bijvoorbeeld Google Maps, zodat je naar het punt geleid wordt waar de
geocache ligt. Eenmaal op de plek waar de geocache verstopt is, zul je misschien nog wel even wat
moeten speuren om hem ook daadwerkelijk te vinden.
De schatten zijn dicht in de buurt van gemeenteleden verstopt, leuk he?!?!
Zwaai even als je langsloopt, bel even aan voor een praatje of maak een selfie met ze (en stuur deze
naar info@kerkvoornu.nl). Of maak een mooie tekening, schrijf een leuk kaartje en stop dit in hun
brievenbus.
Mocht je hard gezocht hebben en het schatkistje toch niet kunnen vinden? Vraag het gemeentelid
om een extra aanwijzing voor jou, dan vind je hem vast!
Heb je het doosje gevonden dan zijn er een aantal dingen die je moet doen:
1) In het kistje zit een notitieblokje. Hier schrijf je jouw naam, de tijd en datum op. Je kan zo ook
zien wie er voor jou op deze plek is geweest.
2) Kijk goed welk lichaamsdeel dit doosje in zich heeft, zoek dat lichaamsdeel op jouw
stempelkaart en zet een stempel. Deze stempel vind je ook in het doosje. Een gevulde
stempelkaart levert je aan het eind een leuk kleinigheidje op.
3) Aan de onderkant van de deksel staat een aanwijzing, schrijf deze op. Doe dit bij ieder
schatkistje want alle zes aanwijzingen geven je toegang tot een zevende locatie. Hier vind je
in de laatste week een bonusschatkistje.
4) In de doosjes vind je wat leuke kleine ‘goodies’ voor kinderen, zoals een stuiterbal, een
sleutelhanger of iets anders. Kinderen mogen maximaal 1 goodie meenemen uit het
doosje…maar….alleen als je ook een kleinigheidje van jezelf weer teruglegt. Kijk dus goed in
je eigen speelgoedkast en neem wat leuke kleine speelgoedjes mee die je ook weer terug
kunt leggen in de doosjes. Op deze manier kunnen er heel veel speelgoedjes geruild worden
en is het ook voor kinderen erg leuk om de ‘schatkist’ te vinden.
5) Zwaai, klets of lach even naar en met de gemeenteleden die hun tuin of omgeving
beschikbaar hebben gesteld om de geocache in te verstoppen. Of neem een mooie
(zelfgekleurde?) kaart mee en stop die in hun brievenbus. Mocht je dat vergeten zijn of de
mensen zijn niet thuis, dan vind je in de kistjes kleine kaartjes met daarop ‘Wij waren hier’,
waar je even een korte boodschap op kunt zetten en die je door de brievenbus kunt gooien.
6) Ga onopvallend te werk, zorg dat andere mensen die langslopen niet zien dat er een kistje
verstopt ligt. Verstop het kistje ook weer goed, leg het weer terug op de plek zoals je hem
ook gevonden hebt.
7) Heel veel succes en geniet ervan!!!

Uitleg ‘coördinaten’
Ieder punt op onze aardbol is vastgelegd in een geografisch
coördinaten systeem. Makkelijker gezegd: ieder punt op
aarde heeft een getal. Dat getal bestaat uit een
breedtegraad en een lengtegraad, want onze aardbol is op
deze manier verdeeld.
Breedtegraden zijn denkbeeldige lijnen die horizontaal, in
een cirkel over de aarde lopen. Op het noordelijk halfrond
(breedtegraad 0 tot 90 graden) beginnen de getallen van de breedtegraad dan ook altijd met een
letter N (north), op het zuidelijk halfrond (breedtegraad 90 tot 0) met de letter S (south).
Lengtegraden zijn denkbeeldinge lijnen die verticaal over de aarde
lopen, naast elkaar. Die lijnen heten ook wel ‘meridianen’ en deze
beginnen bij de 0-meridiaan en eindigen bij de 180-meridiaan. Alles
links van de 0 meridiaan tot aan de 180 meridiaan begint met W (west),
alles rechts van de 0 tot aan de 180 begint met E (east).
Coördinaten van alle plekken in Nederland zijn getallen die telkens
beginnen met N en E, omdat heel NL op het noordelijk halfrond (rond
50-53 breedtegraden) ligt en rechts van de 0-meridiaan (rond de 4-6
lengtegraad).
Een coördinaat van een punt ergens in NL ziet er zo uit: N° 51 56’30.7“ E° 6 01’24.7
Getallen die ingevuld kunnen worden in Google Maps (en we gaan er vanuit dat iedereen via Google
Maps op zoek kan gaan), zien er iets gemakkelijker uit, zonder al die ° ‘ “ -tekens. De uitkomsten van
de puzzels zijn getallen die je in Google Maps kunt invullen en vervolgens geeft Google jou de
instructies hoe je bij dat punt kunt komen.
Heel veel succes en vooral heel veel plezier!!

