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 VOOR ELK WAT WILS

Geocaching Denderleeuw
Zijn jullie al dat saaie wandelen ook zo beu? Goesting om gewoon weer iets 
te doen met vrienden? Misschien zelfs een zotte uitdaging? Zalig! Jullie zijn 
aan het juiste adres! Het is wel nog altijd wandelen of fietsen maar Bente 
Vanbelleghem en Lani Vints, twee animatoren van Speelplein Awimbalieje 
hebben hun schouders gezet onder deze geocachwandeling in Denderleeuw! 

WADDE? GEOCACHEN? WASDA?
Wel! Geocachen is eigenlijk zoals 
een zoektocht voor jongeren en 
volwassenen! 

‘EN DAT ALLEMAAL 
CORONAPROOF?’ 
Jazeker! Jullie gaan namelijk niet op 
zoek naar verstopte schatten maar 
naar verstopte QR-codes! Zo raken 
jullie niets aan! Slim hé? 
Via deze codes krijgen jullie een 
raadsel voorgeschoteld. Eenmaal je 
hebt uitgedokterd wat dit is, zullen 
jullie de coördinaten van de volgende 
locatie te weten komen!

DAS VOOR BABY’S
Neenee! Niets is minder waar! Deze 
queeste is voor echte doorzetters. 
Al wandelend/fietsend/skatend/
steppend… zullen jullie een  tocht 
van 13 km afleggen! Hierdoor kan 
je toch wel rekenen op minstens 
3 uur om samen met vrienden 
buiten te bewegen en puzzels op te 
lossen (hanteer hierbij de huidige 
coronamaatregelen). Is 13 km toch te 
lang om in één keer te stappen kan 
je de zoektocht ook opsplitsen over 

verschillende momenten

HMM… HOE WERKT DAT DAN 
JUIST?
Zoals reeds vermeld moet je raadsels 
oplossen om de volgende coördinaten 
te vinden. Deze raadsels kunnen 
verschillende vormen aan-nemen: van 
tellen en rekenen tot codes kraken en 
meer. Bij elk raadsel vind je ook een 
hint over de specifieke verstopplaats 
van de volgende QR-code. Bij deze 
hints is het omgekeerd alfabet 
gebruikt. (Je dacht toch niet dat we 
het je gemakkelijk gingen maken.) 
Dit wil zeggen A=Z, B=Y,…

COÖRDINATEN FOR DUMMY’S
Geografische coördinaten zijn 
coördinaten waarmee een locatie op 
aarde wordt vastgelegd met breedte-
graad en lengtegraad. Wees gerust! 
Het is niet zo moeilijk als het lijkt!
Dit is een voorbeeld van coördinaten 
in Denderleeuw:
50° 52’ 59” N 4° 04’ 51” E

Via je smartphone kan je de app 
‘kaarten’ of ‘Google Maps’ gebruiken. 

WAT HEB JE NODIG?
- Een opgeladen 

smartphone waarmee je 
QR-codes kunt scannen, 
4G verbinding hebt en de 
coördinaten kan ingeven 

- Een notitieboekje met 
balpen is zeer sterk 
aangeraden. Deze kan je 
gebruiken om je raadsels 
op te lossen. 

- Voor sommige raadsels 
heb je een codesleutel 
nodig om de code te 
kraken. Volgende link 
bevat enkele sleutels 
die je misschien nodig 
kan hebben: www.
geocachingtoolbox.com

- Sommige plaatsen 
kunnen modderig zijn 
als het geregend heeft, 
trek dan best stevige 
schoenen aan die vuil 
mogen worden. 

EN AVANT, MARCHE!
De eerste QR-code 
kan je hier vinden: 
50°53’28”N4°4’29”E.
De locatie kan soms enkele 
meters afwijken. 

° graden | ‘ minuten | “ seconden | N Noord | E Oost

VRAGEN?  Heb je nog vragen over de tocht of loop je vast tijdens de tocht, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met jeugd@denderleeuw.be of lise.deneve@denderleeuw.be

De dienst Vrije Tijd 
organiseert vanaf de 
paasvakantie diverse 
wandelingen voor 
kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen. 
Omdat corona nog steeds roet 
in het eten (en in ons normale 
vrijetijdsaanbod) strooit, biedt de 
dienst Vrije Tijd vier wandelingen 
aan in eigen gemeente die vrij en 
gratis toegankelijk zijn. 

Voor de allerkleinsten (4+) is er ‘De 
vos… in het bos’, een spannende 
theaterwandeling over een 
hongerige vos.
Voor de creatieve kinderen (7 tot 13 
jaar), is er De Wonderlijke Wereld 
Wandeling waar kinderen zelf hun 
verhaal kunnen verzinnen. De beste 
verhalen maken kans op een mooie 
prijs!
Voor de oudere jongeren (13+) en 
de Sherlock Holmes-volwassenen 
is er Geocaching! Iedereen die 
van raadsels houdt en een goede 
speurneus heeft, kan op zoek gaan 
naar de eerste QR-code.
Eerder sportief aangelegd of 
fervent wandelaar die een uitdaging 
wel ziet zitten? Leef je dan uit 
op de sportwandeling op het 
‘Tovenaarspad’. 



De Vos in het bos 

ANNA’S STEEN

Theater beleven met het hele gezin in het bos! Laat je meevoeren door 
een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal en geniet van deze 
bijzondere wandeling!

Volg met het gezin de wegwijzers in het bos om de 6 fragmenten van het 
theaterverhaal ‘De Vos… in het bos!’ te bekijken. De fragmenten kan je 
bekijken door de QR code met je smartphone te scannen. 

Over een hongerige vos die zin heeft in een malse eend, over een kip die 
heerlijke stenensoep maakt en over een haas die niet ten onder wil gaan. 
Over een slim varken, een gewiekste raaf en natuurlijk ook over… een wolf! 
“De Vos…. in het bos” is gebaseerd op bekende en minder bekende fabels.

PRAKTISCH
Afstand: 4,5 km
Start: Landuitstraat 137,
9470 Denderleeuw
Het volledige verhaal duurt
30 minuten (6 fragmenten
van ongeveer 5 min.)

TIPS
• Laad je smartphone op.
• QR code te scannen via je 

gewone camera of QR scanner 
app.

• Doe bij regenweer zeker je 
laarzen aan, want er zijn 
uitdagende stukken bij. 

• Moeilijk toegankelijk met 
buggy’s 

Wonderlijke
Wereld
Wandeling!
Aan de kinderen tussen 7 en 13 jaar bieden we een extra uitdaging!

In deze wandeling, in samenwerking met de bibliotheek, verzorgen de  
kinderen zelf de invulling. Vertrekkend aan de bibliotheek, de plek met de vele 
verhalen, starten we onze route doorheen Denderleeuw. 
Je zal verschillende bordjes tegenkomen met hoe je je verhaal kan vormgeven! 
Soms heb je de volledige vrijheid, soms geven wij een onverwachte wending 
aan jouw verhaal! Het belangrijkste is dat je kan verdwalen in je fantasie en 
toch de juiste weg kan vinden! 

Wie het slot bereikt, kan zijn verhaal deponeren in de brievenbus van de 
bibliotheek. Voor de beste verhalen hebben we een leuke prijs!

PRAKTISCH
• Afstand: 6,5 km
• Start: aan de bibliotheek (Vrijheidsstraat 11, 9470 Denderleeuw)
en volg de wegwijzers om de correcte route te volgen!

Sportwandeling:
Sporten op het ‘Tovenaarspad

Ben je als gezin op zoek naar een sportieve wandeling of ben je een 
fervente wandelaar of loper?  Dan is deze sportieve wandeling zeker
iets voor jou. 

Tijdens deze route zal je elke kilometer een sportieve opdracht krijgen die je op 
jouw niveau kan uitvoeren. 

PRAKTISCH 
Afstand: 6 km 
Wandeltijd: 60 à 90 minuten 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk – 5/10 
Verharding: 22% onverhard 
Start en einde: Sint-Amanduskerk te Iddergem – Parochiestraat 

WIST JE DAT...
... de inwoners van Iddergem de bijnaam “Tovenaars” 
dragen? Volgens plaatselijke legenden zou Iddergem 
van oudsher de verzamelplek zijn voor heksen en 
tovenaressen om hun sabbat te vieren. 

4+

7-13

13+


