
De schat van Gijzenrooi 

Dat is natuurlijk m’n eigen Truus. Nee, ik zeg het verkeerd, dat is ‘mijn schat in 
Gijzenrooi’. ‘De schat van Gijzenrooi’  is iets anders. Daar zijn ze op de 
Burendag ook al naar op zoek geweest. Gevonden ook. Jammer voor degenen 
die toen verhinderd waren. Op vakantie, een zakenreisje, de poes van de buren 
jarig. Enfin, je weet het wel: waar een wil is, is altijd nog geen weg. 
Tijd voor een herkansing, dachten Jos, Albert, Marjan en Rob en organiseerden 
een nieuwe Geocache zoektocht door de bossen van Gijzenrooi. 
In twee groepen van pakweg 10 man/vrouw/kind vertrokken op 28 oktober 
met een uur tussenruimte de deelnemers vanaf het Buurtven op zoek naar de 
schat. 
 
Smartphone bij de hand en – o wonder boven wonder in dit digitale tijdperk – 
ook nog papier en pen. Natuurlijk eerst de app laden, zonder dit zesde zintuig 
komen we tegenwoordig nergens meer. Laat staan dat we een schat vinden. 
Na het intikken van de opgegeven coördinaten op pad naar de schat. Voorzien 
van een papieren toelichting voor de fine tuning en geleid door kaart of 
kompas naar keuze. Albert en Jos mee om te behoeden dat er niemand door 
een interpretatie- of tikfout in de Ardennen of op Vlieland terecht zou komen. 
Na een kwartiertje de eerste cache.  

                     
 
Binnen één meter van een dikke boom, een tweestam volgens de toelichting. 
Zonder toelichting zou je je het apelazarus zoeken, want de GPS is nog steeds 
niet nauwkeuriger dan pakweg 10 meter. 
Na wat geveeg tussen blad, mos en aarde – volgende keer een bezem mee? – 
werd het kistje gevonden. Nee geen schat, maar wel coördinaten van de 
volgende plek. Met ware schatgraversenthousiasme ging de groep verder, 
vooral Julia (10) ontwikkelde zich als een echte schatgraver.   
Ongelofelijk spannend, maar toch met een relaxmomentje; koek en zopie 
onderweg. 



   
Etappe na etappe met af en toe een puzzeltje, vandaar papier en pen, en dan 
….  eindelijk:  de schat van Gijzenrooi.  
Waar die ligt en wat de schat is, blijft nog even onder ons ingewijden.  
Laten we dat het geheim van Gijzenrooi noemen. 
 
Albert en Jos, bedankt voor de leuke middag.  
 
Kees 

 
 
 
 


