
Kom (even) uit uw kot wandeling! 
 

Hey, Speelclubbers en ouders!  
 
• Tijdens deze quarantaine is het maar saai om altijd binnen te 

zitten :( daarom hebben we voor jullie deze wandeling met 
knotsgekke opdrachten, samengesteld. Laat je mama of papa 
deze bundel afprinten, of voorlezen van op de smartphone. 
Juiste antwoorden op raadsels en extra tips voor ouders vind je 
achteraan. 

 
 
Voor we vertrekken enkele afspraken : 
• Doe de tocht samen met je mama/papa.  
• Doe de tocht te voet. 
• Neem zoveel mogelijk mensen uit je huis mee! Wel enkel 

mensen die bij jouw thuis wonen, geen andere vriendjes 
natuurlijk 

• Houd genoeg afstand van alle andere mensen die je 
tegenkomt. We willen snel terug kunnen spelen op de chiro! J  

• Woon je niet in Waarloos? een fietstochtje is altijd de moeite, er 
staat een fietsenstalling op het kerkhof naast de kerk. De tocht 
begint en eindigt hier. 

• Geraak je de weg toch even kwijt? Op de laatste pagina vind je 
een kaartje met de tocht op 

 
 
Veel plezier!!! En hopelijk snel tot op de chiro!! 
 
Evert, Bram, Flore en Gitte 

 
 



1. Start 

 
Hey, Speelclubber welkom op onze “kom even uit uw kot wandeling”, 
tijdens deze wandeling gaan we van alle opdrachten spelen. 
 
Opdracht 1 : In de buurt van de kerk is dit 
beertje verstopt, kan jij het vinden?  
Laat je mama/papa een foto nemen als je hem 
gevonden hebt. 
 
Opdracht gelukt ? : Kijk vlug naar de 
volgende foto en ga op zoek naar deze plek.  



2. Basketbal! 

 
 
Opdracht 2 : Wist je dat de grootste basketter ter  
wereld wel 2 meter en 31  centimeter groot is! Dat zijn 
wel 20 cola blikjes op elkaar gestapeld! 
Kan jij hier de basketballring aanraken ? 
Je mag je mama/papa om hulp vragen J  
 
Opdracht gelukt ? : Wandel het plein af, richting de 
kindercreche. Als je hier bent wandel je verder in de 
straat richting de weilanden.  



3. Windmolen 

 
 
Opdracht 3 : Vanop deze plek kun je een windmolen zien vind jij 
hem? Gevonden? Doe zo goed mogelijk een windmolen na en laat 
je mama/papa het filmen. (Stuur ze gerust in de WhatsApp) 
 
Opdracht gelukt ? : Wandel verder weg van het centrum en kijk 
vlug naar de volgende foto. 
Tip : Je kan deze aan de rechterkant vinden.  



4. Wiskundeles 
 

 
 



Opdracht 4 : Lees de tekst “Groene verbindingsweg” en tel alle 
getallen op die je tegenkomt.  
 
De tekst staat hier ook nog eens :  
 
“Verspreid over de drie gemeenten Kontich, Duffel en Rumst 
vormt de Oude Spoorwegberm een lang groen lint. Hier 
verbindt de berm zich met de natuurelementen uit de 
Beneden-Netevallei en vormt daardoor een belangrijke 
natuurverbindingsweg voor heel wat planten en dieren. Met 
zijn 5 km lengte, en slechts 20 tot 50 m breedte is de Oude 
Spoorwegberm één van de langste natuurgebieden in 
Vlaanderen.” 
 
Opdracht gelukt ? : Kijk vlug op de volgende pagina naar de 
oplossing.  



Oplossing opdracht 4 :  
“Verspreid over de drie gemeenten Kontich, Duffel en Rumst 
vormt de Oude Spoorwegberm een lang groen lint. Hier 
verbindt de berm zich met de natuurelementen uit de 
Beneden-Netevallei en vormt daardoor een belangrijke 
natuurverbindingsweg voor heel wat planten en dieren. Met 
zijn 5 km lengte, en slechts 20 tot 50 m breedte is de Oude 
Spoorwegberm één van de langste natuurgebieden in 
Vlaanderen.” 
 
3 + 5 + 20 + 50 = 78 
 
Oplossing juist? 
Volg de oude spoorwegberm verder, en ga vlug op zoek naar de 
volgende foto! 
  



5. Wie zoekt die vindt 
 

 
Opdracht 5 : Ben je op de volgende plek aangekomen? Zoek dan 
zo snel mogelijk de volgend voorwerpen 
• Zoek en supercoole wandelstok 
• Zoek 5 verschillende soorten blaadjes 
• Zoek een grassprietje en praat er 1 min lang tegen. 
• Zoek takjes, en vorm er het chiro logo mee  

Opdracht gelukt ? : Wandel verder op het wandelpad tot je aan de 
splitsing op de volgende foto komt.  



6. Stop de tijd! 

 
Opdracht 6 : De opdracht hier is heel simpel, probeer zoveel 
mogelijk namen van Speelclubbers op te noemen in 20 sec. (laat je 
mama/papa timen) 
 
Opdracht gelukt?  : Wandel verder 
op het wandelpad richting het 
hessepoelbos (bos naast de chiro). 
 
Aangekomen in het bos?, laat je 
speelclubber zoeken naar de 
volgende plek in het bos.  



7. Het chirobos 
 

 
Opdracht 7 : Als alles goed gaat ben je nu aangekomen in het 
bos bij onze chiro. Om dat weten da jullie super graag in het bos 
spelen, hieronder nog enkele opdrachtjes :  
• Zoek verschillende dingen in het bos, waarmee je muziek 

kan maken en laat de muzikant in jouw zien. 
• Spring 3 keer over de beek  
• Knuffel met een boom voor 1 min. 
• Zoek een tak en schrijf je naam in de grond, zodat de andere 

speelclubbers weten dat jij hier ook al 
was 

Opdracht gelukt?  : Goed bezig!! Wandel 
verder naar het voetbalveld.  



8. 123 fotomodel! 
 

Opdracht 8 : Neem een kei coole foto 
in ware fotomodel stijl! Neem je foto 
met de kerk en iedereen die erbij was 
op de tocht. 
 
Opdracht gelukt?  : De tocht gaat 
verder naar de chiro lokalen! 
  



9. Zeg, ken jij de chiro niet? 
 

 
Opdracht 9 : Het is al een paar weken super stil aan de chiro 
lokalen, zing daarom zo luid als je kan een een echt chiroliedje! 
 
Je mag zelf kiezen welk liedje, wil je toch wat inspiratie kijk dan op 
de volgende pagina. 
 
Opdracht gelukt?  : Wow super goed! Dit was jammer genoeg 
wel al het einde van onze tocht L. Hopelijk zien we jullie snel 
terug op de chiro!!! J  
  



Chiro liedjes :  
Tien kleine visjes  
Tien kleine visjes die zwommen naar de zee  
‘t Is goed zei de moeder, maar ik ga niet mee  
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot.  
Want in de zee daar zwemmen haaien  
En die bijten je blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub, blub blub, blub, blub, blub, 
blub  
Negen kleine visjes Die zwommen naar de zee ...  
… 
 
En de krokodil.. 
En de krokodil en de oerang oetang 
En de vogels in de lucht en de slangen op de grond 
(En) de muis, de kat, de olifant, en niemand die ontbreekt 
Alleen de kleine visjes, die zwemmen in de zee! 
 
Een Nederlandse Amerikaan 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
 
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts 
Van boven, naar onder, naar links, naar rechts 
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts 
Van boven, naar onder, naar links, naar rechts 
 
Zijn hoofd lijkt wel op een varkenskop 
Er staan amper drie haren op 
Zijn hoofd lijkt wel op een varkenskop 
Er staan amper drie haren op 
 
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts 
Van boven, naar onder, naar links, naar rechts 
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts 
Van boven, naar onder, naar links, naar rechts 
 
Zijn buik lijkt wel op een luchtballon 
Ik wou dat ik er in prikken kon 
Zijn buik lijkt wel op een luchtballon 
Ik wou dat ik er in prikken kon 
 
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts 
Van boven, naar onder, naar links, naar rechts 
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts 
Van boven, naar onder, naar links, naar rechts 
 
  



 


