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Meet the Geocacher 

De Donckertjes  

Technische problemen, 

late uitgave 

Door technische problemen op 

onze redactie en tijdsgebrek van 

onze redacteur(s) waren we deze 

maand niet in staat Geonews op 

tijd af te werken, waarvoor onze 

welgemeende excuses. Omdat we 

reeds een halve maand voorbij de 

geplande publicatiedatum zijn, 

werd beslist een beknopte uitgave 

te maken en de uitgave van  

augustus extra lang te maken ter 

compensatie. Geonews wordt  

opnieuw uitgegeven tijdens het 

eerste weekend van augustus. 

In deze uitgave vindt u nog wel onze 

vaste rubrieken ‘Shoot!’ en ‘Meet the 

Geocacher’ terug.  

U vindt tevens de oplossing van de 

wedstrijd van vorige maand. 
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Bosuiltje vastgebonden in bos Kronenberg 

In de bossen in Kronenberg (NL) aan de Meerweg is enkele weken geleden een 

vastgebonden jonge bosuil gevonden. De vogel zat vast aan een plastic doos in de 

vorm van een banaan, met daarin een logboek. 

Vermoedelijk waren de doos en het logboek bedoeld als Geocache. Volgens de  

politie in Horst heeft het uiltje zijn benarde positie ternauwernood overleefd. Enige 

tijd later heeft het uiltje alsnog het leven gelaten. 

“Misselijkmakend”, schrijft de dienstdoende agent op de Facebookpagina van de 

politie in Horst. 

“De Geocache hing er al langere tijd. De Geocache aan zich leverde geen gevaar 

voor de natuur. Het uiltje is dus niet uit zichzelf verstrikt geraakt. Vandaar dat wij 

ook een oproep doen naar getuigen van dit misdrijf!“ meldt de politieafdeling in 

een reactie op hun Facebookpagina. 

De vraag is nu of het uiltje zelf verstrikt is geraakt—wat nog steeds een mogelijk-

heid is, hetgeen de politie van Horst tegenspreekt—of een Geocacher of iemand 

anders die afwist van de Geocache het uiltje er aan heeft gehangen. 

De politie vraagt getuigen te bellen naar ‘Meld Misdaad Anoniem’ op het Neder-

landse nummer 0800-7000 . 

 

Op ons forum (www.geonewsbene.com/forum) kan u mee discussiëren over de 

oorzaak en de mogelijke daders van de dood van het uiltje. Klik op ‘News’ en ver-

volgens op ‘Bosuiltje vastgebonden in bos Kronenberg’. 

Naar: http://www.l1.nl/nieuws/260864-bosuiltje-vastgebonden-bos-kronenberg 
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Vreemd object zorgt voor bomalarm 
In Concord in de Verenigde 

Staten werden op vrijdag 20 

juni de hulpdiensten verwit-

tigd voor een mogelijke bom. 

Zowel de politie, de brand-

weer en de ‘levensveiligheid-

afdeling’ werden ingeschakeld.  

De bomontruimingsdeinst 

moest niet komen, aangezien 

een politieman het object her-

kende als een mogelijke Geo-

cache. Zonder beveiliging ging 

de politieofficier tot aan het 

object en na een visuele  

inspectie meende de agent dat 

het om een Geocache ging. 

Vervolgens nam de agent een 

kijkje op Geocaching.com en 

kwam te weten dat er op die 

locatie weldegelijk een Geo-

cache verborgen zat. 

De plaatser van de Geocache 

kreeg geen boete, maar de 

hulpdiensten hebben, volgens 

het hoofd van de politie,  

grote onkosten gemaakt en 

voor veel overlast gezorgd 

omdat het gebied tijdelijk af-

gesloten is geweest. Politie-

hoofd Allen Overcash besloot 

dat het verstandig is zeer 

goed na te denken over waar 

je een Geocache plaatst.  

Volgens hem kunnen ze grote 

problemen opleveren op  

publieke plaatsen. 

 

 

Bron: http://www.independenttribune.com/news/

suspicious-looking-geocache-item-triggers-bomb-

scare/article_9f890f24-f947-11e3-b5d2-

001a4bcf6878.html 

 
 

Het mysterieuze object 

ADVERTENTIE 

Verken De Groote Oorlog in Oudenaarde met Geocache 
Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140619_01147543 

Op een interactieve manier wil de jeugdraad kinderen, jongeren,  

jeugdbewegingen, gezinnen en geïnteresseerden laten kennis maken met de 

Groote Oorlog in Oudenaarde. Aan de hand van foto’s en ander bronnen-

materiaal is een ontdekkingstocht door het Oudenaarde van ’14-’18 uitge-

stippeld. Op de tocht werden een zevental paaltjes verstopt waarop een QR-

code is aangebracht. Wanneer je deze QR-code inscant met je smartphone of 

tablet, krijg je een filmpje te zien dat een verhaal vertelt over de oorlog. Na 

ieder filmpje volgt een raadsel, een rebus of een tip om het volgende paaltje 

te vinden. De zogenaamde geocache, die steeds beschikbaar is om te spelen, 

is vijfentwintig kilometer lang en duurt ongeveer drie uur. De meeste locaties 

zijn te bereiken via fietspaden en verkeersluwe wegen. Meer info is te vinden 

op www.jeugdraadoudenaarde.be.  



 

 

Meet the Geocacher* 

De Donckertjes  

Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen …  

van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij  

‘De Donckertjes’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview. 

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

26/12/2012  

door Ruben Heynderycx 

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Eerst zei het me niets, maar door eens mee te gaan met men schoonzus die dit heel 

weinig doet (36 founds sinds 2010). Waren we er opeens van gebeten. De Geoca-

ching pagina stond elke dag open op de computer en stilaan raakten we verslaafd. Is 

het begin was de verslaving te onderdrukken en waren we blij met gemiddeld 1/dag. 

Maar ondertussen willen we dat de teller steeds boven het gemiddelde van 2  

uitkomt. Uiteraard genieten we van elke wandeling die we maken. We wandelen/

fietsen graag en door geocaching hebben we nu altijd een leuk doel voor ogen.  

Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?  

*Geonews is niet verantwoordelijk voor spelfouten of grammaticale fouten van de geïnterviewde. 

  Het interview is weergegeven zoals de geïnterviewde het online beantwoord heeft. 

“We wandelen/

fietsen graag en 

door geocaching 

hebben we nu  

altijd een leuk 

doel voor ogen.” 

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? 

Gaan cachen in Diksmuide, en wat blijkt!!!! na het aanzetten van de GPS ter  

plaatse, dat er geen enkele cache in het toestel geladen was. Gelukkig kon RHVC 

toen een oplossing voorzien. Eigenlijk kom je veel gekkigheid tegen, zoals een 

inschatting foutje op reis. 500m op vlak terrein kan al snel anders uitdraaien in een 

heuvelachtig land. Of gaan cachen in de sneeuw, wat al niet makkelijk is. om dan 

opeens tot aan je hoofd in de sneeuw te zakken. De WWT reeks 8 u met een bootje 

caches oppikken. Over gekke dingen kunnen we nog wel een tijdje door gaan.  

Bij deze willen we De Donckertjes ook nog bedanken 

voor het beantwoorden van al onze vragen. 
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De kinderen Anouck 7 en Robby 9 vinden het soms leuk, maar als ze mee gaan 

zoeken we steeds een leuk reeksje uit van rond de 4 à 5 km, dat is noch net te doen 

voor hen. Als het langer is, beginnen ze het beetje beu te worden. Of de speciale-

kes met magneetjes, visdraadjes, en andere tools vinden ze steeds leuk om te doen.  

Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd?  

Ja, Natuurlijk veel caches zijn geplaatst aan een monument of in de buurt van, dus 

uit vele caches valt wel iets te leren. En je komt door het cachen altijd op leerzame, 

leuke en afgelegen plaatsen, waar andere soms gewoon niet komen. Ook de  

uitvindingrijke ideeën van sommige cache leggers is zeer vindingrijk.  



 

 

De Donckertjes  

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

26/12/2012  

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  
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GAPP WORKSHOP: GlobalcachingAPPlication  

GAPP oftewel Globalcaching APPlication is een krachtige geocache manager. 
In eerste instantie wordt het gebruikt om een geocache-database aan te leggen (bv. alle 
caches van geheel België). 
In die database kan je dan verschillende zaken gaan uitvoeren: filteren of zoeken, selecte-
ren, notities toevoegen, additionele coördinaten toevoegen, exporteren naar verschillende 
bestandstypes, exporteren naar de gps en nog zoveel meer.  

Meer informatie op http://rh-design.be/RubensEmpire/gapp-workshops/ 

ADVERTENTIE 

http://rh-design.be/RubensEmpire/gapp-workshops/
http://gapp.globalcaching.eu/
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Puzzelplezier (?) 
Tot nu toe deed de Geonews redactie iedere 

maand de moeite deze rubriek op te vullen met 

leuke puzzels. Momenteel vragen we ons af of  

deze rubriek zijn nut nog heeft. Daarom willen we 

onze lezers vragen de poll in te vullen op onze 

website (www.geonewsbene.com). 

 

Alvast bedankt!  

http://www.geonewsbene.com
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Voor deze ‘Win met Geonews’ keren we terug in de tijd. 
 
Los onderstaande meerkeuzevragen op. U neemt telkens de letter van uw antwoord en 
plaatst de gevonden letters in chronologische volgorde, zo bekomt u een woord. 
 
Vraag 1: Wanneer begon Geonews met de rubriek ‘Meet the Geocacher’? 
N) Mei 2013 
Y)  Augustus 2013 
F) Januari 2014 
E) April 2014 
 
Vraag 2: Welke van volgende rubrieken heeft nooit bestaan in Geonews? 
D) Meet the Geocacher 
E) Geoswap 
V) Reistip van de maand 
Z) Shoot! 
 
Vraag 3: In welke editie werd het 1-jarig bestaan van Geonews gevierd? 
H) Januari 2012 
I)  Augustus 2013 
P)  Januari 2014 
E)  Juni 2014 
 
Vraag 4: Hoeveel pagina’s telde de uitgave van januari 2014? 
S)  10 pagina’s 
T)  15 pagina’s 
U)  8 pagina’s 
V)  12 pagina’s 
 
Vraag 5: Geonews krijgt vaak een nieuw kleurtje. Dit heeft te maken met de wissel van 
de seizoenen. Welke kleur heeft Geonews nog nooit gehad? 
K)  Groen 
L)  Bruin 
T)  Paars 
Z) Blauw 
 
 
Het woord dat u zocht bij onze wedstrijd was dus FEEST. 
Proficiat aan Kristof Mentens, hij won de Maxpedition - Badge Belgische vlag,  
aangeboden door Geonews en www.geocachingshop.nl. 

http://www.geocachingshop.nl/
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In de rubriek Shoot! zullen in 

iedere uitgave de ingestuurde 

foto’s komen te staan die de  

redactie heeft uitgekozen. Van 

harte bedankt  aan iedereen die 

ons foto’s heeft toegestuurd. 
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Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com 

   ©
Joke Smets 

©Lonsome Zorro & Conchita  

©Rafael Sales 

©Didier Mercier 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 

Shoot! 
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Teken - beter voorkomen dan genezen! 
BELANGRIJK! 

©Didier Mercier 

Wat is een teek?  
Een teek is een kleine, spinachtige parasiet die zich vooral op de huid van mensen en dieren vastzet om zo bloed te kunnen 
zuigen. Ze zijn niet veel groter dan een speldenkop en kunnen niet vliegen of springen. Daarom laten ze zich vaak vanuit  
struiken, varens en hoog gras op hun gastheer vallen. 

Waar en wanneer komen teken voor?  
Parken, weilanden, tuinen en bosrijke gebieden zijn de plaatsen bij uitstek om een teek tegen het lijf te lopen. In de periode 
tussen maart en oktober loop je het grootste risico op een tekenbeet. Teken zijn heel het jaar door aanwezig, maar pas bij 
temperaturen boven de 10° C worden ze actief. 

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

Zijn teken gevaarlijk?  
Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos. Wanneer de teek echter besmet is met een bacterie, kunt u er wel ziek 
van worden. 

België 
De bacterie Borrelia burgdorferi is de meest voorkomende ziekmakende bacterie in België. Als de teek besmet is met die bacte-
rie, kunt u na zijn beet de ziekte van Lyme krijgen. Daarvoor moet de teek minstens 12 tot 24 u op de huid gezeten hebben. 
Het is dus van groot belang om de teek zo snel mogelijk op de correcte manier te verwijderen. 

Een beet! En nu?  
Verwijder de teek zo snel mogelijk op de juiste manier! 

 

Let op! 
Beschadig de teek niet. 

Als u geen pincet of tekentang heeft, probeer dan de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast te houden tijdens 
het verwijderen. 

Knijp bij het verwijderen niet in het achterlichaam van de teek en trek er niet aan. 

Ontsmet de wonde achteraf met alcohol. 

Noteer de dag van de beet. 
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Voorkomen is beter dan genezen!  

Enkele tips vooraf en tijdens het wandelen  
1. Draag gesloten schoenen. 

2. Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken. 

3. Draag kledij met lange mouwen; 

4. Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen daarom een pet dragen als extra bescherming. 

5. Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de paden. 

Gaat u naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kunt u de huid insmeren met insectenwerende middelen op 
basis van DEET. Let wel, die bieden slechts tijdelijk bescherming. Wees extra voorzichtig bij kinderen en gebruik bij hen enkel 
een product met maximaal 20% DEET. Lees aandachtig de bijsluiter. 

Onthoud 
Controleer na iedere wandeling in de natuur grondig de huid en verwijder eventuele teken op de juiste manier. 

Vergeet bij kinderen ook niet de controle van hun hoofdhuid. 

Niet iedereen die een tekenbeet krijgt, wordt ziek. 

De verschijnselen van de ziekte kunnen van persoon tot persoon verschillen. 

Ga naar de huisarts als u na een tekenbeet ziekteverschijnselen vertoont. 

Neem nooit op eigen initiatief preventief antibiotica. 
 
 

Bron: http://www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx (hier vindt u ook extra informatie!) 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx#h-121
http://www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx
http://www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx

