Categorie 8:

Wandellust

Genomineerd in de categorie
Wandellust:

•
•
•
•
•

Dilsen – Kerstspeurtocht
Herenthout – Twinkel Sterrentocht
Koningshooikt – Welk dier kwam niet op bezoek in de kerststal?
Wachtebeke & Sint-Kruis-Winkel – Initiatie Geocaching
Zwijnaarde - Dierenspel

Dilsen: Kerstspeurtocht
We gebruikten de gratis app Bibendo. We stippelden een mooie
route uit met onderweg een aantal vragen / opdrachten. Via
deze app verschijnt het volgende punt op de route, als er eerst
een bepaalde opdracht is voltooid.
Gezinnen genoten in hun bubbel van een heerlijke
winterwandeling langs mooi versierde en verlichte huizen. Met
de smartphone in de hand konden ze de route volgen en
onderweg kregen ze opdrachten voorgeschoteld.
De speurtocht was de hele kerstvakantie beschikbaar. Uit alle
deelnemers werd nog een winnaar geloot.
•
•
•

https://dilsen.gezinsbond.be/kerstspeurtochten-fusie-dilsen-stokkem
https://drive.google.com/file/d/1CF9HRwqpQrclOrTmRhkc4Ci9NBKE_VTP/view
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210120_94071431?fbclid=IwAR0jt2c4kBrm46Zz
S_D_nRvYT0Ou8su4tGGSg9chK1sBz-UzO4h85MryLe4

Herenthout: Twinkel Sterrentocht
Naar analogie met de Berenjacht in het voorjaar hebben we
samen met de andere verenigingen van Herenthout een
Twinkeltocht opgezet. We verspreidden een oproep om een
ster op een zichtbare plaats te hangen, zodat voorbijgangers
hiernaar op zoek konden gaan.
Wij spraken de andere verenigingen van Herenthout aan om
mee te doen aan deze activiteit. Wij stuurden hen een mail
met de nodige uitleg en daarbij een 'blanco' uitnodiging,
waaraan zij makkelijk hun eigen logo konden toevoegen.
Iedereen werd uitgenodigd om hun huis te versieren met een
ster (die al dan niet licht gaf) om zo tijdens de donkere
decembermaand gezinnen een extra uitdaging te geven om te
gaan wandelen.
•
•

https://www.facebook.com/page/317502371690323/search/?q=ster
https://drive.google.com/file/d/11Zmv4-yS5IGuRx_LtkPrSNdSxSRjSuX/view

Koningshooikt: Welk dier kwam niet
op bezoek in de kerststal?
We hebben A4-platen met dieren opgehangen op een zo veilig
mogelijk parcours van ongeveer 4 km.
Elk gezin kreeg een dierenbingo, zodat de kinderen konden
aankruisen welk dier ze onderweg tegenkwamen. Het dier dat
ontbrak, kwam dus niet op bezoek in de Kerststal.
Voor de tieners en volwassenen hadden we bij ieder dier een
meerkeuzevraag hangen over dit dier, zo konden zij ook
meedoen.

Uit alle juiste antwoorden werden winnaars getrokken (kleine en
grote). De activiteit liep over heel het Kerstverlof zodat men het
veilig in eigen bubbel kon doen. We kregen heel wat positieve
reacties, ook tieners hebben meegedaan!
• https://koningshooikt.gezinsbond.be/bijlagekerststalroute

Wachtebeke & Sint-Kruis-Winkel:
Initiatie Geocaching
Iedereen is de laatste tijd een beetje moegewandeld, maar met dit
initiatief willen we de mensen graag blijven stimuleren om op eigen
tempo en in hun eigen bubbel te blijven bewegen. Geochachen is
voor jong en oud!
Wij hebben een documentje aangemaakt met de basisuitleg over
geocachen (hoe maak je een profiel, hoe ga je op 'schattenjacht'...).
We bezorgen dit aan iedereen die interesse toont.
We hebben ook een parcours uitgestippeld en zelf een cache
gelegd, zodat iedereen die wil de theorie ook onmiddellijk kan
toetsen aan de praktijk.
Een gezonde, creatieve bubbelwandeling voor jong en oud!
•
•
•

https://fb.me/e/zJR4eEGv
https://drive.google.com/open?id=1nB59JsMJA4TYjF1GbI9EPinYmgBsZgJp
https://wachtebeke.gezinsbond.be/activiteiten/geocaching-3

Zwijnaarde: Dierenspel
Ons dierenspel was gericht op jonge kinderen. Tijdens de herfstvakantie
hingen we in een openbaar parkje foto's uit van een onderdeel van een
dier, zoals de poten van olifant, de ogen van een kikker, de hals van een
giraf... De kinderen en hun ouders mochten het dier raden. Wat verderop
zagen ze de juiste oplossing en mochten ze gedurende een tiental meter
dit dier nabootsen: stampen als een olifant, springen als een kikker, je zo
lang maken als een giraf enzovoort.
De gezinnen hoefden alleen maar te kijken en na te bootsen. Men kon het
uitvoeren in eigen bubbel, coronaproof en wanneer men wou. Sommige
gezinnen deden de activiteit meerdere keren na elkaar of kwamen nog
eens terug.

De kinderen spreken nu nog over het dierenbos...

•

https://www.facebook.com/GezinsbondZwijnaarde/posts/3390744224355291

