Turnkring Moedig en Vrij wandelzoektocht
Op safari met de Moedige mammoet en de Vrije vlinder

De Groene Route
Het Nekkermeer

Welkom!

Weginstructies

Wat fijn dat jij samen met ons op safari wil gaan!

De wandelzoektocht start aan de sporthal De Nekker (Nekkerspoel-Borcht
19, Mechelen), waar voldoende parkeermogelijkheden zijn. Je wandelt
langs de fietsenstalling en slaat rechtsaf het wandelpad in. Je blijft steeds
op het hoofdpad, naast het Nekkermeer. Wanneer je uitkomt aan de dijk
van de Dijle (asfaltweg), sla je rechtsaf. Je wandelt voorbij de sluis, tot je
rechtsaf de Spuibeekstraat kan inslaan. Zo kom je terug uit aan de Nekker.

Belangrijke informatie
Je start de wandeltocht met het lezen van het inleidend verhaaltje op
pagina 2
Tijdens het wandelen heb je pagina 3 (de bingokaart) nodig. Je volgt de
route rond het Nekkermeer, zoekt onderweg de 8 foto’s (getrokken in de
winter!) en schrijft de volgorde waarin je de foto’s gevonden hebt op. De
vijfde foto krijg je van ons cadeau! Met behulp van deze foto’s kan je de
code op pagina 4 kraken en deelnemen aan de wedstrijd. Op pagina 5 vind
je close-ups van de foto’s.

3,3km
+1,5u

Op de bingokaart vind je ook 8 andere symbolen, zoals bijvoorbeeld een
hond. Kom je onderweg een hond tegen? Dan kruis je dit symbool van je
bingokaart! Op deze manier kunnen de allerjongsten ook op zoektocht
wanneer de foto’s te moeilijk zijn en kunnen de iets oudere kindjes hun
volledige bingokaart (foto’s + symbolen) proberen vinden!
Respecteer ten allen tijde de maatregelen betreffende Covid-19 tijdens
het wandelen.

Veel plezier!

Let op: bij regenachtig weer kan het wandelpad op sommige plekken erg
modderig zijn.
Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met zaterdag 26 juni via volgende
link: www.moedigenvrij.be/wandelzoektocht
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De Moedige mammoet en de Vrije vlinder
H

V

éél héél héél lang geleden
In een koninkrijk hier heel dichtbij
Beleefden allerlei dieren de gekste avonturen
In Malinië was iedereen moedig en vrij

lindertje lachte, hij was eindelijk vrij!
Hij vloog snel naar buiten en tuimelde in de lucht
Zo zweefde hij tevreden over de dorpjes van Malinië
En werd hij heel snel beroemd en berucht

Koningin Rona overschouwde tevreden de dorpjes

lindertje zag al de diertjes naar hem kijken
Deed duizenden salto’s en genoot van het applaus
Als hij honger had stal hij vlug een boke met choco
Maar op een dag rook hij mosseltjes met lekkere pepersaus…

Rekken, Mahi en Mygnopolis voorop
Ze zag al haar kindertjes rennen en springen
Soms stonden er zelfs een paar op hun kop!

Een toverspreuk, zo magisch
betoverde het hele rijk
Alle dorpjes waren plots op slot!
Rekken, Mahi en Mygnopolis tegelijk

V

K

oningin Rona hield van al haar kapoentjes
Maar met één van de diertjes was er iets raar…
Elke keer dat het vlindertje niesde,
vloog een gekke toverspreuk uit zijn neusje, echt waar!

Het vrije vlindertje voelde zich heel erg verdrietig
Het was niet zijn bedoeling, het was echt niet expres!
Hij wilde graag al zijn vriendjes bevrijden
Hij probeerde en probeerde, maar zonder succes…

Maak je maar geen zorgen’, hoorde vlindertje in de verte

‘

En zag plots een gekke olifant staan
‘Ik ben een mammoet en ben heel moedig;
samen kunnen wij de toverspreuk verslaan’

Koningin Rona wist met het vlindertje geen blijf
Sloot hem op op zijn kamer, met veel pijn in haar hart
Hij kreeg speelgoed en boekjes en ongelooflijk veel snoepjes
Maar vlindertje werd eenzaam en een beetje verward

Hoe hij ook probeerde en probeerde
Hij geraakte zijn kamertje echt niet uit!
Tot hij op een dag driedubbel niesde
En het slot van zijn kamer sprong open, heel luid.

Maar weet je, ze kunnen wel wat hulp gebruiken
Hij vloog vlug vlug naar beneden

En daarom vragen wij nu, speciaal aan jou…
Kan jij de Maliniërs helpen de poorten te openen?
Hup, hup, vertrek maar, begin nu maar gauw!

En genoot van zijn vrije val
Tot hij plots zijn neusje voelde kriebelen
En hij niesde met een grote knal!
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Tekening door: Gert Vanseuningen
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… en dan nu de laatste stap!
Maak nu de 6-cijferige code. Voor de eerste 5 vakjes kijk je op de vorige pagina en vul je het volgnummer van de juiste foto
in. Voor het laatste vakje tel je het aantal mammoetjes op de tweede pagina.

Code gevonden?
Surf dan naar www.moedigenvrij.be/wandelzoektocht (of scan onderstaande QR-code) en maak kans op een leuke prijs!
Bereid je zeker ook al voor op de schiftingsvraag: hoe lang deden makers Lauren en Ines
over de tocht van begin tot einde (inclusief foto’s nemen en vragen verzinnen)?
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Close-ups
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