Zaterdag 14 september 2019
Verzamelplaats: het CM lokaal (Burg 49, Torhout)
14u00: introductie
Kristoff Demoor laat jullie kennismaken met geocaching.
Wat is geocaching ? Hoe is het ontstaan ? Waar kan je dit doen? Hoe
begin je er aan ? Kristoff legt het je allemaal uit.
14u30 : geocaching – toertocht
Ga op zoek naar de verborgen caches die Kristoff verstopt heeft!
Een wandeling van +/- 2 u of 5 km, waarbij een 20 tal caches gezocht
kunnen worden. Onderweg voer je opdrachten uit die je leiden naar de
eind-cache. Hoe lang de toertocht duurt, hangt af van hoe vlot je de
caches vindt en je wandeltempo. Elk doet dit op zijn eigen tempo.
17u00: achterafje
Na de toertocht is er gelegenheid om jullie ervaringen uit te wisselen bij
een drankje in het CM lokaal.
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Een leuk toertje doorheen Torhout met de vrienden van Torhout Content
Een reeks originele caches, exclusief verstopt voor Torhout Content, met
toffe opdrachten die ons leiden naar de eindcache !
Ideaal voor zowel de beginnende geocachers, maar ook de meer geoefende
geocachers komen aan hun trekken. TFTC

Deelnemen?
€ 2 pp voor KWB leden. Niet – leden betalen € 5,- pp
ter plaatse te betalen – 1 drankje pp inbegrepen
Leden van Torhout Content kunnen hun kortingkaart gebruiken
Om praktische reden vragen we om vooraf in te schrijven.
Schrijf je in via info@torhoutcontent.be voor 10 september 2019
Info?
Bart Ameel: 0485 703 364 of ameel.bart@gmail.com
De wandel GPS toestellen zijn aanwezig, maar wie zelf een toestel
heeft, brengt dit best mee.
Interesse in het aanbod van Torhout Content? Bekijk onze website: www.torhoutcontent.be Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang alle info voor de komende activiteiten
Lid worden van Torhout Content ? vul het on-line formulier in op de website ! Of stuur een mail naar info@torhoutcontent.be

