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Op 4 juni kwam nieuws van een enorme omvang naar buiten. In het Teague-Ulmer Museum in Waldenburk 
(VS) zouden 15 juwelen, stuk voor stuk enorm kostbaar, gestolen zijn.  

Wat heb ik hiermee te maken zal je denken? Wel, de onderzoekers hebben het nodige bewijsmateriaal 
verzameld, maar ze hebben hulp nodig van de community om deze misdaad op te lossen. En het is niet 
zomaar een misdaad… hij wordt nu al door velen bestempeld als de ‘diefstal van de eeuw’. 

Veel theorieën over waar de gestolen juwelen verborgen zijn hebben de revue reeds gepasseerd, maar 
onderzoekers hebben ze nog steeds niet teruggevonden. Er is onlangs nieuw bewijsmateriaal boven  
water gekomen en de autoriteiten hebben jouw hulp nodig om de gestolen juwelen te vinden.  

Van 11 juli tot 11 augustus kan je aanwijzingen vinden in verschillende Geocaches om de gestolen  
juwelen op te sporen. Nadat je de juwelen hebt gevonden, breng je ze terug naar de kluis met behulp 
van de verborgen code die door de dieven is gewijzigd. 
In ruil voor je hulp bij het onderzoek zal je beloond worden met vier nieuwe souvenirs, maar op  
voorwaarde dat je bijdrage aan het onderzoek groot genoeg is uiteraard. 

Dit is wat we tot nu toe weten: twee dieven kregen toegang tot het museum. Ze lieten voetafdrukken  
achter, vingerafdrukken, en hun schaduwen werden vastgelegd door een beveiligingscamera in het  
museum. Na 81 minuten verlieten ze het museum met vijftien onschatbare juwelen waaronder saffieren, 
robijnen, smaragden, topaas en diamanten. Lokale autoriteiten vragen nu om hulp van de gemeenschap 
om het mysterie in het museum op te lossen. Ben je klaar voor de uitdaging? 

Vanaf 11 juli zal een detective door het land trekken. Als je hem kan vinden dan zal hij je de nodige  
informatie geven om aan je zoektocht te beginnen. 

Groundspeak heeft in ieder geval al de nodige inspanningen  
geleverd om jou te assieteren bij je zoektocht. Vanaf 11 juli zal er 
een nieuw  gedeelte beschikbaar worden op het dashboard van je 
profiel (zowel in je browser op je laptop/computer als in de  
Geocaching app, mits je app de nodige updates heeft gekregen). 
Hier kan je alles terugvinden wat je nodig hebt. 

Maar wees gewaarschuwd: de zoektocht zal niet altijd even  
gemakkelijk verlopen en je zal de aanwijzingen in de juiste volgorde 
moeten vinden om je missie te doen slagen.  

Wil je je nog beter voorbereiden op je missie? Lees dan zeker alle 
informatie op de FAQ die terug te vinden is op de officiële  
Geocaching Blog 

https://www.geocaching.com/blog/2019/06/mystery-at-the-museum-faq/
https://www.geocaching.com/blog/2019/06/mystery-at-the-museum-faq/
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ADVERTENTIE 
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In onze vorige editie van Geonews konden we al melden dat voor het 20-jarige bestaan van Geocaching 
een groots evenement zal georganiseerd worden door Groundspeak in Seattle (VS). Nu is er meer  
informatie vrijgegeven, alsook de listings! 

Informatie druppels stilaan binnen over het grootse feest. Op 24 juni maakte Groundspeak het  
volgende bekend via de Geocaching Blog: “We verheugen ons op het verwelkomen van geocachers 
van over de hele wereld met leuke exposities, verkoopstandjes, sprekers en nog veel meer. We blijven 
de cachepagina bijwerken van zodra er meer informatie beschikbaar komt. In de tussentijd ontvang je 
na het loggen van een Will Attend meldingen via mail van aankondigingen die we maken op de  
cachepagina.” 

Wanneer vindt dat feest plaats? Op 15 augustus 2020, niet toevallig op International Geocaching 
Day… 

De informatie die je moet hebben in een notendop: 

Wat:      Geocaching 20th Anniversary Celebration (GC896PK)  

Wanneer:  Zaterdag 15 augustus 2020 

Waar:   Fisher Pavilion - Seattle Center - 305 Harrison Street, Seattle, WA (Verenigde Staten) 

Voor 2020 brengt Groundspeak twee cachetypes terug die voorheen alleen in 2010 beschikbaar  
waren. Groundspeak vindt het een vergissing om cachetypes te maken voor eenmalig gebruik, dus zijn 
ze verheugd deze weer beschikbaar te stellen voor de community en Geocaching HQ.  

De Groundspeak Lost and Found Celebration wordt omgedoopt tot Geocaching 
HQ Celebration. Dit is het cachetype voor de Geocaching 20th Anniversary  
Celebration in Seattle. Het plan is om elke 10 jaar een evenement te organiseren 
van dit type.  

Ook is de Lost and Found Event Cache nu het Community Celebration Event met 
een nieuwe look. Het pictogram voor dit type kan je hieronder terugvinden (rood 
pictogram) en zal dienen voor evenementen die cachers in staat stellen om het  
20-jarig bestaan over de hele wereld in 2020 te vieren. Groundspeak zal later dit 
jaar informatie over deze evenementen delen.  

Iedereen die in 2010 de Groundspeak Lost and Found Celebration of Lost and Found Event Caches 
heeft bijgewoond, ziet nu de nieuwe pictogrammen op zijn/haar profiel. 

Groundspeak zal nog meer spannende details over het 20-jarig jubileum  
aankondigen zodra ze beschikbaar zijn. En wij volgen het met Geonews  
uiteraard vanop de voet op! 

https://coord.info/GC896PK
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Zoals je in de vorige editie van Geonews kon lezen werden er onlangs opnieuw Virtual Rewards  
uitgedeeld, en dat vieren we met een leuke wedstrijd! 

Wat kan je winnen? Een kleine coin die volledig in het teken van Virtuals staat, namelijk het  
welbekende spookje. Deze wordt aangeboden door onze partner geocachingshop.nl 

 

Wat moet je doen om deel te nemen? 

Dat is simpel. Surf naar www.geonews.be/spookje en beantwoord daar volgende vraag: 

Hoeveel juwelen werden onlangs gestolen uit het Teague-Ulmer Museum in Waldenburk? 

Een kleine tip: zoek het vooral niet te ver… de oplossing kan dichterbij zijn dan je denkt… 

Deze wedstrijd loopt tot en met zaterdag 13 juli. 

 

Onze redactie wenst je alvast veel succes toe! 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en geniet van tal van voordelen: 

 Als eerste te weten komen wanneer er een nieuwe Geonews is 

 Deelnemen aan wedstrijden exclusief voor nieuwsbriefabonnees 

 De koppen van het magazine kennen nog voordat je het magazine opent 

 En nog veel meer! 

 

Inschrijven kan via onze website: 

www.geonews.be/subscribe 

http://www.geocachingshop.nl/
http://www.geonews.be/spookje
http://www.geonews.be/subscribe
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Hoe komt het dat je begonnen bent met Geocaching?  

We zijn als het ware besmet door onze buren, die deden al aan Geocaching. 

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Zoveel als mogelijk. Onze drijfveer is dat je op plaatsen komt waar je anders niet zo snel naartoe zou 
gaan.  

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

Dat was een die onder een brug zat. Je moest met een waadpak door het water. De bodem was erg 
zacht dus je wist niet of je pak nou wel of niet zou vol lopen. Gelukkig droog kunnen loggen. Ook een 
keer een klimcache gedaan en als je dan op 20 meter hoogte je stempel kunt plaatsen geeft dat een 
kick (en spierpijn). 

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Maakt ons niet zoveel uit. Als de omgeving maar mooi is. Af en toe een nachtcache maakt het wel  
compleet en spannend.  

Woon je wel eens events bij?  

Nee helaas nog nooit gedaan. In de toekomst gaan wij dit zeer zeker doen. 

Heb je zelf al caches verstopt en/of trackables de wereld in gestuurd?  

Ja, heb een cache liggen in Bant. En ik heb een aantal TB's onderweg waaronder een van onze  
pasgeboren kleinzoon Jack Cef.  

Zijn er ook kinderen in het gezin die mee gaan cachen?  

Ja af en toe.  

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

Ja speuren op het internet naar antwoorden voor de mysteries. 

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

In onze eigen cache een klein nest van een Horenaar. We werden attent er op gemaakt. Daarna is hij 
tijdens een event wel 30 keer bezocht. De mensen hebben echt geluk gehad dat ze niet zijn gestoken. 
Nest weggehaald en de Horenaar naar de eeuwige honingvelden gestuurd.  

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘Hugoboss01’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis wegge-
weest om te gaan Geocachen?  

Meestal gaan we een hele dag op pad. Wij mogen graag in 
natuurhuisjes zitten om vandaar de omgeving te verkennen 
en natuurlijk te gaan cachen.  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen? 

Dat de cache niet wordt achter gelaten zoals hij bedoeld is. Ook het vele zwerfafval maakt mij boos. Wij 
nemen zover het kan ook altijd het meeste mee.  

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Wij hebben een keer met de buurtjes bij een cache gestaan waar we niet bij konden. Je moest een 
handeling met een nestkastje doen. De buurvrouw was de lichtste dus die op de schouders van de 
mannen. Maar voor dit zover was kregen we allemaal de slappe lach. Gelukkig zijn hier ook foto's en 
filmpjes van dus nagenieten konden wij ook. Natuurlijk deze kunnen loggen.  

Bij deze willen we Hugoboss01 nog van harte bedanken om onze vragen te beantwoorden! 

Heb je altijd al eens in een magazine willen verschijnen?  
Dit is je kans! Voor onze rubriek 'Meet the Geocacher' zoeken we  
Geocachers die ons iets meer willen vertellen over hun avonturen en hun  
dagelijkse leven als Geocacher. 

 

Wat denk je? Je kan onze vragen beantwoorden  
via deze link: bit.ly/2rZFRkE 

 

We zijn je alvast heel dankbaar om ons interview in te vullen! 

“ Af en toe een  
nachtcache maakt het 
wel compleet en  
spannend.  

http://bit.ly/2rZFRkE
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Voor wie Israël deze zomer (of erna) nog bezoekt en Geocaches op de planning heeft staan hebben we 
goed nieuws: Israël heeft sinds kort net als België en Nederland een landsouvenir! 

In de reeks van nieuwe land- en regiosouvenirs die Groundspeak dit jaar op de wereld loslaat is Israël 
het nieuwste souvenir. Dit land staat bij velen bekend om zijn conflict rond de Gazastrook, of voor wie 
het graag wat positiever heeft: de organisator van het Eurovisiesongfestival dit jaar. Maar Israël is  
uiteraard veel meer dan enkel dat... 

Gelegen aan de oostelijke kant van de Middellandse Zee heeft Israël een enorm brede waaier aan  
activiteiten die voor iedereen wel iets interessants kan bieden. Foodies en marktbezoekers kunnen 
zichzelf verliezen op de Carmel Market in Tel Aviv, waar al je zintuigen de vrije loop kunt laten; de  
geluiden van de menigten die de zachte stof van de eclectische designerkleding bekijkt en aanvoelt; 
de verrukkelijke geur van voedsel en specerijen die je verlangens prikkelen om iets nieuws te  
proberen; en de levendige reeks kleurrijke patronen overal waar je kijkt.  

Ontdekkingsreizigers die weg willen van de drukte van de steden hebben verschillende opties. Drijf in 
de Dode Zee op het laagste punt op aarde. Wandel door de adembenemende canyons van het Ein 
Avdat National Park en dompel onder in de natuurlijke bronnen in de Negev-woestijn, of ruik de  
bloeiende anemoonbloemen in het Shokedawoud (te zien op het souvenir).  

Buiten op de muren van het House of Fun staat 
een mozaïek van kunstwerken die door de  
gemeenschap gemaakt werd. De tijd nemen om 
deze muur te waarderen kan je helpen bij het  
ontdekken van de geocache ter plekke, een 
'makkelijker gezegd dan gedaan'-taak, rekening 
houdend met alle verschillende kunstwerken die 
hier te zien zijn. De vele borden, stoffen,  
schilderijen, keramische vierkanten en  
tekeningen kunnen je al eens op het verkeerde 
been zetten...  

Bij het zoeken draait het erom de blauwwitte  
gebroken schotel ergens tussen een afbeelding 
van een kat en een gezicht te lokaliseren. Klinkt eenvoudig, maar er zijn zowel veel gezichten als veel 

katten. Als je katachtig geluk hebt, je je handen vies 
maakt en rondkijkt, dan vind je hem misschien sneller 
dan verwacht. Eenmaal ontdekt, is het nemen van de 
micro onder de schotel een fluitje van een cent  
geworden.  

Of je nu op zoek bent naar plezier in de natuur, op een 
marktplaats of in het House of Fun, Israël heeft het  
allemaal!  
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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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. 

Jouw foto in Geonews magazine?  
Het kan! Bezorg ons je kiekjes via 

info@geonews.be 

© Koidream 

© *Sterreke* 

mailto:info@geonews.be
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Omdat een  Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie 
haar best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing 
van de puzzels zijn te vinden op de laatste pagina van deze uitgave. 

SUDOKU 
Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke 
kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1 
t.e.m. 9 slechts één keer voorkomen. Elke sudoku 
heeft een unieke oplossing. 

 

Deze sterren geven aan wat de  
moeilijkheid is van de opgave. 

Zelf een idee voor een leuke puzzel?  

Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be 

BINAIRE PUZZEL 
Een binaire puzzel bestaat uit enkel  
nullen en eentjes. In iedere rij en iedere 
kolom moeten even veel nullen als enen 
staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel 
van 10 rijen en 10 kolommen staan in  
iedere rij en iedere kolom vijf nullen en 
vijf enen.  Bovenop deze regel zijn er nog 
twee regels: er mogen maximaal 2 nullen 
of 2 enen naast elkaar staan en identieke 
rijen en kolommen zijn niet toegestaan. 
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Heb je altijd al eens in een magazine willen verschijnen?  
Dit is je kans! Voor onze rubriek 'Meet the Geocacher' zoeken we  
Geocachers die ons iets meer willen vertellen over hun avonturen en 
hun dagelijkse leven als Geocacher. 

 

Wat denk je? Je kan onze vragen beantwoorden  
via deze link: bit.ly/2rZFRkE 

 

We zijn je alvast heel dankbaar om ons interview in te vullen! 
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