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Doe mee met de Simac 50
Treasure Hunt en win!
Zin in een avontuur? Dan hebben we iets heel leuks voor je! Een
schattenjacht met mooie prijzen. Het idee is simpel, met iedere schat
die jij weet op te sporen verdien je een lot in onze Simac 50-loterij.
Hoe meer schatten je opspoort, hoe meer loten je verdient en hoe
meer kans je maakt op een mooie prijs. De schatten liggen verspreid
over de landen waar Simac een vestiging heeft. Hoe het werkt? Volg de
instructies op deze schatkaart. Aanwijzingen voor de locaties vind je
op de andere kant. Pak je Simac-rugzak en ga op pad. Happy hunting!

Simac 50-loterij
Met elke schat die je vindt verdien je een lot in de Simac 50-loterij. Maak
een foto van jezelf en de code op de gevonden schat. Door deze foto te
uploaden via www.simac50.com activeer je je lot. De loterij vindt plaats
op woensdag 1 december.
Wat is er te winnen?
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Garmin GPS wandelnavigatie
GoPro camera
FitBit smartwatch
JBL draadloze oordopjes
JBL bluetooth speaker

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Voer de coördinaten
in in je telefoon.

Vind de schat op de
gps-locatie.

Maak een duidelijke foto
van de schat en jezelf.

Upload de foto via
www.simac50.com.

Leg de schat exact terug
waar je hem vond.

www.simac50.com

TREASURE SITE 1
Nederland

P

TREASURE SITE 9

TREASURE SITE 5
Tsjechië

België

Van Tienhovenlaan
Oisterwijk

TREASURE SITE 3

GPS-CODE:

P

Zavelberg 10
Tessenderlo

TREASURE SITE 7

GPS-CODE:

Nederland

51 33 22.0, 5 13 6.0

P

Frankrijk

51 3 10.4, 5 1 48.0

Gemeentebroek 6
Meerssen

P

GPS-CODE:

Informatie
nog onbekend

GPS-CODE:
nog onbekend

Rue Saint Éloi
Moulaine

TOELICHTING:
Vanwege COVID-19 hebben we de schatten in
Tsjechië nog niet kunnen verstoppen. Zodra dit is
gebeurd, plaatsen we de locaties op de jubileumwebsite.

GPS-CODE:

50 52 15.2, 5 45 53.0

P

49 29 52.2, 5 50 14.9

HUNT
TREASURE SITE 10

TIP:
De Oisterwijkse Bossen en Vennen liggen op korte
afstand van Tilburg. Ga zeker even binnenkijken bij
het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Het
bevindt zich vlakbij de aangegeven parkeerplaats.
Wil je ook nog wat eten of drinken op een terras? Ga
dan naar Boshuis Venkraai. Je komt dit zeer sfeervolle
restaurantje waarschijnlijk vanzelf tegen, midden in
het bos, als je onderweg bent naar de schat!

TIP:

TIP:
Combineer de zoektocht naar de schat met een
bezoek aan de prachtige stad Maastricht. Er is voor
ieder wat wils: cultuur, historie, terrassen, winkels,
mooie wandelroutes, een bezoek aan de grotten.
Of gewoon genieten van een heerlijke maaltijd in
een van de vele restaurants. Een andere tip is
Valkenburg: ook zeer de moeite waard om even te
bezoeken.

In het natuurgebied Gerhagen ligt het Bosmuseum,
aan de voet van de Zandberg. Je vindt hier de
permanente tentoonstelling “van ei tot ei”. Op een
aangename en boeiende manier wordt de bezoeker
rondgeleid in de wereld van vogels. Het museum is
gratis toegankelijk. Vlakbij het Bosmuseum staat een
uitkijktoren. Ook echt het klimmetje waard, je hebt
een prachtig uitzicht over het hele gebied.

TREASURE SITE 2

Zoek de schat!
Hoe werkt het? Alle schatten zijn verstopt in natuurgebieden
in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Tsjechië. De
locaties vind je op deze kaart. Rijd eerst naar het adres van
de aangegeven parkeerplaats (echte avonturiers mogen
natuurlijk ook een andere vertrekplek kiezen). Vanaf hier kun
je je zoektocht beginnen.

TIP:
Op een steenworp afstand van de schat ligt de
oude stad Longwy met de restanten van de oude
vestingstad, gebouwd door de Franse bouwmeester
Vauban. Iets verder weg ligt Metz, de hoofdstad van
Lotharingen. Metz heeft een mooi centrum waar de
beroemde Saint-Étienne de Metz kathedraal zeker de
moeite waard is om te bezoeken.

België

TREASURE SITE 4

Van Garderenseweg 93
Putten
België

GPS-CODE:
52 15 21.2, 5 39 54.2

P

P

Westvaartdijk 323
Grimbergen

P

TREASURE SITE 8

Noville, Bastenaken
(GPS: 50 2 0.1, 5 45 10.0)

50 1 58.5, 5 46 10.4

GPS-CODE:

P

Carrefour de la Croix de Médavy
Le Bouillon

GPS-CODE:

50 58 45.9, 4 22 10.2

Heb je de schat gevonden, maak dan een selfie waarop
duidelijk de schatcode zichtbaar is. En leg dan de schat weer
terug op exact dezelfde plek, zodat de volgende schatzoeker
hem ook weer kan vinden. Als je dan je foto uploadt op
www.simac50.com doe je automatisch mee aan de Simac
50-loterij en maak je kans op een van de mooie prijzen.
Je kunt ook je foto mailen naar
simac50@simac.com. Hoe
meer schatten je vindt, hoe
meer kans in de loterij!

TIP:
De Bostoren is een klim van 235 treden. Het uitzicht
op de top is beslist de moeite waard. Met het bos
onder je kijk je uit over Amersfoort, de Veluwe en de
windmolens in de polder. Ook in de toren zelf is van
alles te beleven; een wand met nestkasten en een
ijzingwekkend klimnet. Eenmaal op de top van dit
architectonische hoogstandje word je beloond met
een prachtig uitzicht.

GPS-CODE:
nog onbekend

TOELICHTING:
Vanwege COVID-19 hebben we de schatten in
Tsjechië nog niet kunnen verstoppen. Zodra dit is
gebeurd, plaatsen we de locaties op de jubileumwebsite.

48 33 9.8, 0 4 38.4

TIP:

TIP:
Als je toch op zoek bent naar de schat in het 
‘s Gravenbos, wandel dan ook even langs het
’s Gravenkasteel. De oudste delen dateren uit de 15e
en 16e eeuw en de oorsprong van het kasteel wordt
gesitueerd in de 14e eeuw. Ook leuk om even te
bekijken is de Lourdesgrot van Humbeek. Op 15
augustus vindt hier elk jaar een speciale mis plaats.

Vlak in de buurt liggen het Bastogne War Museum
en het beroemde Mardassonmonument. Het is de
belangrijkste herdenkingsplaats van de Tweede
Wereldoorlog in België. De Slag om de Ardennen
krijgt er bijzondere aandacht. Voor degene die de
serie “Band of Brothers” (deel 6) kennen: op enkele
tientallen meters van de schat liggen de originele
schuttersputjes van de Easy Company.

Hoe ziet de schat
er eigenlijk uit?

Frankrijk

GPS-CODE:

Voer de GPS-code in op je telefoon bij Google Maps
(neem de code exact over). Klik daarna op Route, selecteer
‘wandelen’ en klik op Start. Misschien kent Google Maps
niet alle paden, betekent dat je creatief moet zijn! Heb wel
respect voor de natuur, blijf op de paden.
Geeft Google Maps aan dat je op de bestemming bent
gearriveerd, dan kun je gaan zoeken naar de schat. De
schat ligt ergens binnen een straal van 50 meter. Je hoeft
nooit verder dan vijf meter van het pad af. Om je te helpen
vind je op deze kaart een foto van de zoekplek zodat je weet
dat je op de goede plek bent.

Informatie
nog onbekend

TREASURE SITE 6

Nederland

P

Tsjechië

TIP:
Zoals de tank op de parkeerplaats al doet vermoeden,
heeft dit gebied een bewogen geschiedenis. Het is
namelijk het gebied waar in het najaar van 1944 de
Duitsers definitief uit Normandië werden verdreven
en Parijs bevrijd kon worden. Richting Normandische
kust zijn vele historische plaatsen te bezoeken. Iets
dichterbij ligt het provinciestadje Sées met de
indrukwekkende Bisschopskathedraal. Liefhebbers van
oudere geschiedenis kunnen terecht in Falaise, daar
staan de ruïnes van het kasteel van Willem de
Veroveraar.

Als je een schat gaat zoeken dan is het wel zo fijn om te
weten waar je naar aan het zoeken bent. Wij helpen je graag
nog iets verder op weg door jou alvast de schat te laten zien.
Dit is waar je naar op zoek bent: de Simac 50-munt! Aan de
achterzijde van de munt zie je een code staan. Zorg dat je
deze code duidelijk op de foto vastlegt.

