
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het komende werkjaar 2016-
2017 gaat IJD Jongerenpastoraal 
Vlaanderen graag opnieuw op 
weg met jullie! 

Net zoals vorig jaar willen we 
daarom het nieuwe jaarthema en 
de bijhorende jaarthematekst al 
wat vroeger prijsgeven. 

Die bekendmaking gebeurt op: 

Pinkstermaandag  
16 mei 2016 om 16.16 u. 

Houd die dag dus zeker de 
Facebookpagina van jouw IJD-
afdeling en de IJD-website goed 
in de gaten. 

MAAR ER IS MEER… 

Doe met je groep mee met onze 
bijzondere IJD Geocaching en  
ontdek als eerste het jaarthema. 

Ben je in jouw regio de eerste 
om het thema te ontdekken, 

dan verzorgt jouw IJD-afdeling 
volgend werkjaar een activiteit 

(uiteraard uit de map), 
inclusief een lekkere maaltijd 

voor heel je groep!!! 

VEEL SUCCES!!! 

 

 
 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Houd tussen 1 en 13 mei de facebook-pagina van je 

IJD-afdeling goed in de gaten. In die periode lanceren 

we 4 tips die je kunnen leiden naar de Geocache in 

jouw regio. 

2. Ga naar de plek waar volgens jou de cache verstopt zit. 

Kijk achter elke hoek of inham en onder elke steen… 

3. In de IJD Cache (cfr. een brooddoos) vind je: 

1 x Logboekje 

1 x IJD Balpen 

1x eitje het Jaarthema 

Enkel gadgets 

4. Noteer in het logboekje je naam, datum en tijdstip 

waarop je de cache gevonden hebt. Lees het 

jaarthema en neem een foto als bewijs. De foto plaats 

je NIET op de sociale media maar stuur je naar het 

algemene e-mailadres van je afdeling: 

ijdantwerpen@ijd.be 

ijdbrugge@ijd.be 

ijdbrussel@ijd.be 

ijdgent@ijd.be 

ijdhasselt@ijd.be 

ijdvbm@ijd.be 

5. Je mag één of meerdere gadgets meenemen op 

voorwaarde dat je hetzelfde aantal gadgets in de 

cache plaatst. 

6. Plaats nadien de cache terug op dezelfde plek. Zo 

kunnen anderen de cache ook nog ontdekken. 

(Tip: Houd je vondst stil tot na de lancering…) 

7. De winnaars worden door de plaatselijke IJD-afdeling 

persoonlijk verwittigd… 

 

 


