
Uitdagingen (Geochace) 
1. Tel de lepels! (10 locaties, zie blauwe nummers op de kaart) 
Goed eten is een recht, daar staat de Rikolto-lepel symbool voor. Bij de deelnemende winkels en 

stadsgebouwen kun je telkens een aantal lepels spotten in de etalage of aan het raam. Tel deze, vul het 

deelnemersformulier in na de wandeling (acties.rikolto.be/torhout) en win een chocolade lepel van 1,6 

kg, geschonken door Chocolaterie Denolf! Elke deelnemer met een correct antwoord ontvangt ook een 

bedanking na het evenement (17 januari).  

2. Vind de schatten en verzamel het recept! (5 locaties, zie gele nummers op de kaart)  
Tijdens deze wandeling vallen er heel wat schatten te vinden! Op 5 plaatsen langs de wandeling zit er een 

doosje verstopt met daarin een deel van een recept voor een (h)eerlijk dessert. Maar! Deze doosjes krijg 

je niet zomaar te pakken. Je zal creatief uit de hoek moeten komen en alle onderdelen moeten vinden om 

de schat open te krijgen. Hieronder vind je alvast enkele tips. De volgorde die hier gegeven wordt, houdt 

rekening met de start aan het Vrijetijdshuis. Let dus goed op als je ergens anders start!  

1) Tussen Mostaard Wostyn (3) en het Kasteel Ravenhof (4) vind je de eerste schat en dus het eerste deel 

van het recept! Deze eerste schat heeft zichzelf opgesloten. Een sleutel vinden zal hier de key zijn! 

(Coördinaten: N 51° 03.818', E 003° 05.893') 

2) De tweede schat ligt verborgen ergens tussen het stadhuis (6) en de winkel Bio Guy (7). Deze schat 

houdt heel erg van bomen. (Coördinaten: N 51° 04.174', E 003° 06.123') 

3) De derde schat, tussen de Buurderij (8) en Chocolaterie Denolf (9), houdt zich hoog en droog verstopt. 

Alleen de vogeltjes kunnen het gemakkelijk vinden. (Coördinaten: N 51° 04.371', E 003° 06.568') 

4) Tussen de chocolaterie en Soepbar Kroeton (10) vallen 2 schatten te spotten! Schat nummer 4  houdt 

zich schuil diep in de grond, maar heeft een magnetische aantrekkingskracht waardoor hij wel even 

zijn inhoud kan onthullen aan de slimme vinder. (Coördinaten: N 51° 04.045', E 003° 06.736') 

5) Tenzij je lange fijne vingers hebt, zal je om de laatste schat te pakken te krijgen eerst en vooral stokjes 

moeten vinden. (Coördinaten: N 51° 03.874', E 003° 06.394' )Als dit je allemaal lukt, word je nu beloond 

met het volledige (h)eerlijke recept!  

3. Maak een foto en deel! 
Maak tijdens de wandeling een gekke foto en deel deze op social media met #RikoltoTorhout. 

Genoten van deze wandeling? Wilt u ons bedanken? Doe dan een gift aan Rikolto. Dit kan via onze 

actiepagina van Rikolto Torhout: acties.rikolto.be/torhout  of doe gewoon een overschrijving naar 

Rikolto Belgium op rekeningnummer BE64 0000 0000 5252. Je hebt recht op een fiscaal attest wanneer je 

giften doet voor een totaal bedrag van minimum €40 per jaar. Een fiscaal attest geeft dan recht op een 

belastingaftrek van 60% (voor giften in 2020). 

Wees veilig! 
- Zorg dat je steeds een mondmasker op zak hebt. 

- Je mag op het openbare domein maximaal met vier personen samenkomen, met respect voor de 

afstandsregels. Kun je de afstand van 1,5 meter niet bewaren, dan moet je een mondmasker dragen. 

- Let op! In de stationsomgeving geldt er een mondmaskerplicht. 

- Neem ontsmetting mee om voor en nadat je iets vast nam, wat nodig is voor de zoektocht, je handen 

te ontsmetten. 

https://acties.rikolto.be/torhout%20?fbclid=IwAR2sijI1UbowMB9WZuKjgxAS9Ijbq68g0iDV7-m3XrfP0e-aAYg6of_Ct5g

