Uitleg Paastocht zaterdag 3 april t/m maandag 5 april
Leuk dat je meedoet aan de Paastocht op 3,4 of 5 april 2021, georganiseerd door Paasvuur
Budel en Jeugdclubs Budel!
Voordat je begint aan deze speurtocht door het centrum van Budel is het handig om
onderstaand stappenplan/uitleg te lezen. Dan kun je hopelijk moeiteloos de tocht lopen én
leuke prijzen winnen.
1. De tocht is te lopen op zaterdag 3 april, zondag 4 april én maandag 5 april. De tocht
is ongeveer 8 kilometer lang door het centrum van Budel. Hierdoor is de tocht prima
te voet te lopen, maar je mag uiteraard ook fietsend gaan.
2. Je volgt de route door het scannen van QR codes, hierbij krijg je telkens een
aanwijzing naar de volgende code. Bij sommige telefoons kun je deze codes
standaard scannen met je camera, maar vaak is het nodig om een gratis ‘QR code’
app te downloaden via je Apple Store of Play Store.
Heb je de app gedownload? Scan de QR code hieronder om te testen of het werkt.

3. Tijdens de tocht zijn er, naast QR codes, ook langs de gehele route gekleurde
paaseieren te vinden. Een ei gevonden op zaterdag 3 april? De traktatie daarin is
lekker voor jezelf. Daarnaast zit er ook een lotnummer in voor de loterij van de
Paasshow, die in de avond van 3 april te volgen is via www.jeugdclubsbudel.nl/live/
Wellicht win je nog een leuke prijs tijdens deze loterij!
Om iedereen een eerlijke kans te geven om paaseieren te zoeken vragen we je
niet meer dan 2 eieren per groepje/gezin mee te nemen. Zoeken mag natuurlijk
wel!

4. Er is een extra bonusopdracht die je kan uitvoeren tijdens de tocht. Hiervoor
download je de gratis app ‘Strava’ in je Apple Store of Play Store. Zet deze app aan
wanneer je start met het volgen van de tocht, zet de route weer uit als je klaar bent.
Als het goed is zie je nu de vorm van de route die je gelopen hebt (zie voorbeeld
afbeelding hieronder). Kun jij zien welke vorm hier uitkomt? Mail het goede antwoord
mét schermafbeelding naar Paasvuurbudel@gmail.com en win een extra speciale
prijs!

5. Voor het lopen van de tocht is er geen specifiek start- en eindpunt. Er zijn namelijk
verschillende punten waar je de tocht kan starten. Ga naar één van deze
startplekken en zoek de eerste QR code, daarna volg je gewoon de aanwijzingen en
oplopende nummers. Er zijn 32 codes te vinden, dus daarna mag je weer verder
tellen vanaf nummer 1. Begin je bijvoorbeeld bij code 30? Zoek daarna dan code 31,
32 en daarna weer nummer 1.
Startplekken:
-

Bakkerij Teeuwen
Dorpstraat bij Zorgcentrum Marienburght
Kruising Wolfwinkel en Dokter Ant. Mathijsenstraat
Nachtegaalplein
Pede
Voetbalpleintje bij de Gastelseweg

6. Heb je vóór, tijdens of na de tocht vragen aan de organisatie? Omdat de uitleg
bijvoorbeeld niet duidelijk is of er zijn onduidelijkheden tijdens de tocht? Je krijgt het
snelste antwoord wanneer je een bericht stuurt via de Facebook van Paasvuur Budel
(Messenger) of stuur een e-mail naar Paasvuurbudel@gmail.com
7. Door het insturen van leuke foto’s, de route zo nauwkeurig of snel mogelijk te lopen
kun je leuke prijzen winnen. De uitslag van de tocht wordt later bekend gemaakt op
www.jeugdclubsbudel.nl .

We vinden het super leuk dat je meedoet aan deze Paastocht en wellicht ook de
Paasshow op 3 april. We hopen volgend jaar weer met alle kinderen en gezinnen uit
Cranendonck het Paasvuur Budel te kunnen organiseren. Zet daarvoor alvast
zaterdag 16 april 2022 in je agenda.

Succes en veel plezier!
Groetjes van Organisatie Paasvuur Budel

