
 

 

Tijd om te wandelen! 

De lente is terug in het land, joepie! Tijd om de natuur in te trekken en te 

genieten van al dat moois rond ons. Maak je klaar voor een wandeling van 6 km. 

Kan je nog wat meer? Dan kan je er nog een extra lus bijdoen. Je hebt dan 10 km 

in de benen. 

Voor onderweg hebben we terug een aantal leuke opdrachten bedacht. Neem 

gerust wat foto’s en laat ze achter op het evenement op Facebook.  

 

De route 

We volgen vandaag de wandelknooppunten. Je vindt ze aan de kant van de weg.  

Heb je de App Wandelknooppunt?  

Dan kan je de wandeling inladen via de QR-code. Selecteer hiervoor importeer 

route onderaan en daarna scan QR-code.  

6 km:                             10 km: 

                                                



 

Je vindt de route ook hieronder. Wil je 6 km wandelen? Stap dan na knooppunt 

622 richting knooppunt 610 via knooppunt 611. 

 

 

We hebben ook rode pijlen opgehangen. Op de plek waar de 2 wandelingen 

splitsen volg je voor de 10 km de    rode pijl met blauwe rand.    Voor de 6 km 

mag je gewoon de rode pijlen blijven volgen. 

 

Veel 

wandelplezier! 



KNOOPPUNT 

We starten onze wandeling aan de fontein op de Markt van 

Galmaarden.  

Volg nu de pijlen richting knooppunt 612. Hiervoor moet je het 

steegje in. 

 

 

Opgelet! Hier wijken we ietsiepietsie van de knooppunten route af (maar geen 

paniek, straks kom je snel weer op het parcours): 

    

 

OPDRACHT 1: je komt nu op een groot speelveld. Dan moeten we spelen natuurlijk! Kan je 

raden welk spelletje we bedoelen? 

 
 

OPDRACHT 2: wij worden altijd blij als we iets in onze brievenbus vinden! 

Zie je de brievenbus met het zonnetje (recht voor jou als je op het bankje zit)? Dat is onze 

brievenbus! 

Op de laatste pagina is er plaats voor een tekening, boodschap, een gedichtje …  

Wie wilt kan hier ook een vrije bijdrage achterlaten. Deze centjes gebruikt de ouderraad voor 

speelgoed voor de speelplaats, tussenkomst in de uitstappen of extraatjes voor de leerlingen. 
 

Dankjewel!   

 



Hop met die beentjes! We zijn terug weg.  

   

Knooppunt 612 komen we via dit omwegje niet meer tegen. Vanaf nu volgen 

we de pijlen richting knooppunt 613. 
 

KNOOPPUNT  

Knooppunt 613 gevonden? Goed zo! Volg nu verder richting knooppunt 621. 

 

KNOOPPUNT  

Alweer een knooppunt bereikt! Nu gaan we verder richting knooppunt 622. 

Hier duiken we terug de natuur in. Na het brugje vind je een bankje om even 

uit te rusten. 

     

 

 

 

 

 

OPDRACHT 3: Nog niet moe? Probeer dan eens dichter bij het water te geraken. Zoek 

allemaal een blad of takje en doe een race. Wie raakt als eerste onder de brug door? 



 

KNOOPPUNT  

Je zit al op de helft van de 6km – wandeling! Je hebt nu de keuze: 

 Je kan een extra lus doen, daarvoor volg je de rode pijlen met blauwe rand. 

Je passeert dan nog de knooppunten 623, 628, 629 en 609.  

 Voor de 6 km blijf je de rode pijlen  volgen (richting knooppunt 611). 

 

OPDRACHT 4: tussen knooppunt 622 en 610 kom je een kapel tegen. De Sint-Leonarduskapel. 

Ze werd helemaal hersteld en opende terug in 2020. Ga maar eens binnen kijken.  

Kan jij de ontbrekende woorden invullen? 

 

………………….……….         ……………………………..    ……………………….. 
 

KNOOPPUNT  

Hier komen de twee routes terug samen. Nu richting knooppunt 610. 
 

KNOOPPUNT  

Na knooppunt 610 volgen we knooppunt 607, die ligt best wel een eindje verder. 

Even goed doorstappen dus en blijf vooral goed rondkijken … 
 

OPDRACHT 4: hoeveel kruisjes kan jij zetten op deze bingo?  

 



 

OPDRACHT 5: Wat is de titel van dit gedicht aan de molen?  

 
 

………………….……….         ……………..       ………………       ………………….……….          
 

KNOOPPUNT  

Daar is knooppunt 607! Nu duiken we de wei in en daarna het bos. Terug richting 

knooppunt 6 waar onze wandeling begon. We volgen De Mark.  

 
 

KNOOPPUNT  

Proficiat! Je hebt 6 of 10 kilometer gewandeld! 

 

 

Heb je leuke foto’s van onderweg? Post ze dan zeker op  

      “H6 Wandeling 2022” 

 



 



 


