Algemene info

Natuurgebied Mosterdpot en omgeving.
Adres startplaats: Zandstraat 10, 2570 Duffel.
Parkeergelegenheid op de parking van Jeugdzorg ter Elst.
Sla af aan het bord ‘Jeugdzorg ter Elst’,
rijd voorbij het onthaal en parkeer achteraan.
Een basisroute van ongeveer 2 km, naar wens uit te breiden met twee extra
lussen van telkens 2 km. Meer info in de rubriek ‘Wandelroute(s)’.

De zoektocht start aan het onverharde
pad, dat vertrekt aan de parking:

Per foto-locatie een vraag die naar de sleutels leidt en een ludieke opdracht.
Schrijfgerief en fototoestel nodig! Spelplezier voor iedereen, van kleuter tot
opa/oma, gegarandeerd.
Bezorg je mooiste foto’s en/of filmpjes aan de ouderraad
(winterwandeling2020HH@gmail.com) en maak kans op publicatie in de
schoolkrant!
Start!
Introductie op de wandeling
(Scan QR code op startplaats)
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Wandelroute(s)

Overzicht wandelroutes
De foto-zoektocht bestaat uit een basisroute van ongeveer 2 km. Deze kan uitgebreid worden
met 1 of 2 extra lussen van telkens 2 km.

Wil je 2 km wandelen? Kies dan de basisroute. Vertrek aan de startfoto en wandel de
onverharde weg in. Ga op zoek naar Foto 1 – Basisroute.
Wil je 4 of 6 km wandelen? Combineer deze basisroute dan met één of twee
uitbreidingsroute(s).
Tip: Als je uitbreiding 1 wil doen, dan start je er best mee. Vertrek hiervoor aan de startfoto
en wandel weg van de onverharde weg (richting Zandstraat). Ga op zoek Foto 1 –
Uitbreidingsroute 1.
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Foto’s en Opdrachten
Basisroute

Basisroute (groene bolletjes)

Foto’s, sleutelvragen en opdrachten bij de basisroute
Foto 1

Sleutel 1
Welke 2 diertjes vind je bij deze appel?
a. rups en mier
b. mier en sprinkhaan
c. sprinkhaan en vlieg

Opdracht 1

a

b

c

Beweeg je verder als één van deze diertjes
(tot aan de vogelkijkhut).
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Foto 2

Sleutel 2
Wie vertelt hier?
a. eikeltje
b. eekhoorntje
c. muisje
a

b

c

Opdracht 2
Verzamel takjes, blaadjes, eikeltjes, ... en vorm
met deze natuurschatten een hartje op het
wandelpad. Trek er eventueel een foto van.

Foto 3

Sleutel 3
Welke boom is dit?
a. Beuk
b. Berk
c. Eik

a

b

c

Opdracht 3
Verzin een formitastische
tekst/dans op de
kerstklassieker
“Formidabele Kerstmis”
van Xavier Debaere. Maak
er eventueel een filmpje
van.

Wil je uitbreidingsroute 2 doen (gele sterretjes)?
Ga dan nu op zoek naar Foto 1 van Uitbreidingsroute 2.

Foto 4

Sleutel 4
Welk vervoersmiddel werd hier weggewerkt?
a. Fiets
b. Auto
c. Bromfiets

Opdracht 4

a

b

c

Wandel/dans/spring/vlieg ... op een originele
manier over/onder/rond ... de slagboom.
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Foto 5

Sleutel 5
Wat zit verborgen achter het witte kader?

a. boom
b. bij
c. gezicht

Opdracht 5

a

b

c

Stuur een ‘warme boodschap’ de wereld in
(strookje op de laatste pagina). De Heilig Hart
brievenbus vind je onder het afdak van het
Natuurpunt huisje.

Foto 6

Sleutel 6
Welk speeltuig uit natuurlijk materiaal vind je
in de buurt van dit parcours?
a. Schommel
b. Wip
c. Glijbaan

Opdracht 6

a

b

c

Start elk aan een andere kant van het
avonturenparcours en probeer elkaar te
kruisen op de boomstammetjes zonder de
grond te raken.

Welke sleutels vond je in de basisroute?
Noteer de cijferwaarde van de sleutels die je vond. Verderop kan je met deze cijfers de code
van de basisroute kraken ... !
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Foto’s en Opdrachten
Uitbreidingsroute 1

Uitbreidingsroute 1 (rode driehoekjes)

Foto’s, sleutelvragen en opdrachten bij uitbreidingsroute 1
Foto 1

Sleutel 1
Welke woorden vind je terug op de andere
zijden van het kunstwerk?
a. ‘is’ en ‘voorbij’
b. ‘nu’ en ‘later’
c. ‘tijd’ en ‘vliegt’

Opdracht 1

a

b

c

Vertel elkaar een kwajongensstreek die je
vroeger ooit hebt uitgehaald.

6

Foto 2

Sleutel 2
Naar welk knooppunt kan je van hieruit niet
wandelen?
a. 02
b. 03
c. 05
a

Opdracht 2

b

c

Ga op zoek naar 3 (niet levende) dieren
tussen deze en volgende foto-locatie.

Foto 3

Sleutel 3
Hoeveel van de gevonden dieren leven in
het water?
a. 1
b. 2
c. 3
a

b

c

Opdracht 3
Weldra kom je in de habitat van kikkers en
padden. Boots een kikker na van zodra je
een poel ziet.

Foto 4

Sleutel 4
Hoeveel deuren (d) en verluchtingsroosters (v) tel je aan dit huisje?
a. 1d + 2v
b. 2d + 1v
c. 2d + 4v

Opdracht 4
Speel 1-2-3 piano.
Opgepast voor fietsers!
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a

b

c

Foto 5

Sleutel 5
Welk dier is uit de foto verdwenen?
a. bergeend
b. tafeleend
c. kuifeend

Opdracht 5

a

b

c

Maak een kuif bij iemand van je bubbel en
trek er een leuke foto van.
Verder wandelen via de basisroute doe je door op zoek te gaan naar
Foto 2 van de basisroute (Foto 1 kan je vinden op het eindpunt van je wandeling).

Welke sleutels vond je in uitbreidingsroute 1 (rode driehoekjes)?
Noteer de cijferwaarde van de sleutels die je vond. Verderop kan je met deze cijfers de code
van uitbreidingsroute 1 kraken ... !
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Foto’s en Opdrachten
Uitbreidingsroute 2

Uitbreidingsroute 2 (gele sterretjes)

Foto’s, sleutelvragen en opdrachten bij uitbreidingsroute 2
Foto 1

Sleutel 1
Welke 2 letters zijn uit deze foto verdwenen?
a. F en O
b. L en A
c. H en E

Opdracht 1

a

b

c

Zing twee liedjes terwijl je naar Foto 2 stapt:
eentje.waarin ‘zon’ voorkomt en eentje waarin
‘maan’ voorkomt.
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Foto 2

Sleutel 2
Van welke straat zie je op deze plaats een
straatnaambordje?
a. Beukenlaan
b. Berkenlaan
c. Eikenlaan
a

Opdracht 2

b

c

Maak met z’n allen een regenbui van blaadjes.

Foto 3

Sleutel 3
Wie zit verborgen achter deze muur?
a. Sint Franciscus
b. Maria en Jezus
c. Onze-Lieve-Vrouw
van goede wil
a

b

c

Opdracht 3
Beeld een tafereel uit met deze perso(o)n(en)
in de hoofdrol en maak er een foto van. Een
toneeltje filmen mag ook 😊.

Foto 4

Sleutel 4
Welke kleur heeft de deur onder dit raam?
a. Wit
b. Groen
c. Bruin

Opdracht 4

a

b

c

Rondje lief zijn:
iedereen zegt iets liefs tegen alle anderen uit
de groep (voor elk afzonderlijk). Binnen de
gezinsbubbel horen er knuffels bij!
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Foto 5

Sleutel 5
Wie houdt deze zak vast?
a. Suske
b. Lambik
c. Jerommeke

Opdracht 5

a

b

c

Boots de foto na. Volwassenen houden de zak
in de lucht, kindjes ‘zijn’ de zak. De ‘zakken’
worden bij de enkels de lucht in getild.
Verder wandelen via de basisroute doe je door op zoek te gaan naar
Foto 4 van de basisroute.

Welke sleutels vond je in uitbreidingsroute 2 (gele sterretjes)?
Noteer de cijferwaarde van de sleutels die je vond. Verderop kan je met deze cijfers de code
van uitbreidingsroute 1 kraken ... !
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Kraak de code(s)!

Code basisroute (groene bolletjes)
Som van de 2
kleinste cijfers

Verschil van
de 2 grootste
cijfers

Waarde van
het grootste
even cijfer

Som van de middelste
2 cijfers (bij
rangschikken van klein
naar groot)

Krijg je de grote kist open met bovenstaande code?

Code uitbreidingsroute 1 (rode driehoekjes)
Som van de 2
kleinste
cijfers

Verschil
tussen de 2
oneven cijfers

Verschil tussen
grootste en
kleinste cijfer

Waarde van het
middelste cijfer (bij
rangschikken van
klein naar groot)

Krijg je ook het kleine kistje open?

Code uitbreidingsroute 2 (gele sterren)
Som van de 2
kleinste cijfers

Verschil tussen Verschil tussen
de 2 even
grootste en
cijfers
kleinste cijfer

Krijg je ook het kleine kistje open?
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Waarde van het
middelste cijfer (bij
rangschikken van
klein naar groot)

Warme boodschap

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
K
__________________________

Van :
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