
Handleiding 
 

PAASZOEKTOCHT 
Wie zoekt, die vindt!  

Met kans op een mooie prijs! 
 

Benodigdheden Wandel of fietskaart + invulblad + smartphone met mobiel internet 
Alles downloaden via: https://www.levendehoop.be/paaszoektocht  

 
Verloop Zoek de 12 eieren die verstopt zijn onderweg. De locaties zijn aangeduid op de 

kaart. Met je smartphone scan je de QR-code.  Er zal dan een filmpje 
verschijnen. In elke filmpje komt er een personage uit het paasverhaal aan het 
woord. Luister en kijk goed! Tijdens zijn verhaal zal hij of zij een woord zeggen 
wat je nodig hebt op het invulblad. Om je te helpen zal er een kuiken 
verschijnen in beeld als het woord gezegd wordt. Als je alle woorden hebt 
gevonden kan je het geheime woord ontcijferen.  
 
Vul op het einde het geheime woord onderaan het invulblad in + je gegevens 
en deponeer ze in de brievenbus aan het kerkgebouw van Levende hoop 
(markgravenstraat 82). Dit kan ook online via: 
https://www.levendehoop.be/invulblad . 
Zo maak je kans op een mooie prijs. Vergeet ook de schiftingsvraag niet in te 
vullen voor de hoofdprijs!  

 
Eieren scannen Volgnummer  

 
 

QR Code, scan deze met je smartphone 
 

 
Internetadres 

 
QR-codes hangen altijd op bomen 1.5 – 2.0 meter hoog (uitzondering fietstocht).  
 

 Heb je een recente Iphone of Android smartphone, dan kan je gewoon via je 
camera de QR code scannen.  De smartphone zal je naar het juiste internetadres 
doorsturen. Heb je een oudere smartphone , download dan een QR-Code app. 
Een goede app kan je via deze link vinden: https://www.levendehoop.be/qrcode  
Lukt het toch niet, dan kan je alsnog het internetadres (onderaan het ei) ingeven 
in je internetbrowser op je smartphone.  
 

Onderweg Zin in een gezellig en interessant gesprek onderweg?   
Klik dan op de vragenknop die onder het filmpje staat 

 
Tip 

 
Zoek de eieren in volgorde.   

 
 

 Coronaregels in acht nemen:  
1) samenscholingen zijn beperkt tot 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) 
2) steeds 1,5m afstand bewaren onderling, tenzij leden van hetzelfde huishouden 
3) lukt het niet om afstand te bewaren, is een mondmasker verplicht 
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