WANDELING HASSELT CENTRUM
KINDEROPDRACHTEN

Welkom!
Op de wandeltocht vind je infoborden met een QR-code. Scan deze in met je GSM
en vind de kinderopdrachten. Geen smartphone of internet tijdens de wandeling?
Geen probleem, met deze brochure kan je ook op pad.

1. Het bewegingshuis

V.U. Bart Bynens, Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt

Ken jij Koen de kabouter? Een klein vogeltje of, nou ja, een
grote duif aan het station heeft mij verteld dat hij
verdwaald is. Erg hé!? Waar zou Koen de kabouter toch
zijn?
Misschien zit hij wel opgesloten in het bewegingshuis! Heb
jij hem gezien? Hij is ongeveer kabouterlengte,
kabouterbreedte, kabouterkleurig en draagt een
kabouterhoed! Niet te missen dus!
Kan jij Koen helpen om naar het feest van 100 jaar
beweging te gaan? Dit moet natuurlijk wel op een gezonde
manier die goed is voor de natuur! Kabouters kunnen niet tegen te veel fijnstof, want
dan verliezen ze hun kabouterkleur!
Hoe kan kabouter Koen naar het feest?
a. Trein
c. Fiets
b. Bus
d. auto

e. Te voet
f. Step

2. Halte 24
Vroeger heette deze locatie het KAmeleJonhuis, een plek voor jongeren. Ik vraag mij
dan ook af of zij hier hun echte kleuren konden laten zien.
• Heb je al eens van
een kameleon gehoord?
• Een kameleon kan praten door zijn lichaam
een andere kleur te geven. Elke kleur heeft
een betekenis, zo kan een kameleon ook
niet verbergen dat hij blij of angstig is. Is er
iemand die bij jou kan zien wanneer
je blij of bang bent?
Op de achterkant vind je een grote kameleon die je later kan inkleuren

Dit is Pascal. Ken jij hem al?
Hij is heel klein en niet heel groot.
Soms is hij groen en soms is het niet te doen.
Dan kan je hem niet zien, of toch misschien?
Lijk jij op Pascal? Kan jij hier in de buurt of op weg naar de volgende stopplaats een
plekje vinden waar je haast onzichtbaar bent? Een muur die op jouw trui lijkt. Of een
deur met dezelfde kleur? Een hoed is wat het hem doet of een schoen in het groen.
Maak een foto waar je zo veel mogelijk op een kameleon lijkt.

3. Het secretariaat van OKRA
Ben jij een goede detective? Heb jij je speurneus op?
Niet enkel organiseert OKRA activiteiten voor mensen
ouder dan 55 jaar, ze verbergen ook een zeer groot
geheim! Kraak de code en ontdek het grote dier dat in
OKRA’s naam verstopt zit.
Welk dier zit verstopt in OKRA? Verplaats de letters en
vind het dier.
___ ___ ___ ___

4. Apotheek Het Sweert
Ridder Klungelmans heeft zich
bezeerd en dat nog wel aan de hoorn
van
zijn unicorn
(eenhoorn).
Daarbovenop is hij ook nog eens zijn
zwaard kwijtgeraakt. Kan jij ridder
Klungelmans helpen? Eerst zijn
zwaard en dan zijn wonde, een
zwaard is immers een ridders
allerbelangrijkste bezit!
Vind jij het zwaard van Klungelmans?
Als jij een apotheker was, welk
medicijn zou je dan voor ridder
Klungelmans maken? Een drankje
waardoor je kan vliegen? Een pil
om zo groot te worden als een reus of juist zo klein als een muis? Een dagelijkse dosis
regenbooghaar of een blijmakend zalfje en klaar?
Of misschien toch gewoon iets om de wonde aan zijn hand te genezen? Uit welke drie
gekke
dingen
bestaat
jouw
medicijn? Het
mijne bestaat alvast
uit koekjes, unicornhaar en wat zand.

5. Hendrikshuis
Op de volgende pagina zie je op de tekening hoeveel centjes een T-shirt kost. Kan jij
zien waar die centjes naartoe gaan? De persoon die het T-shirt maakt, krijgt er 18
eurocent voor. Dat is nog minder dan 1 euro! Heb jij al eens iets in de winkel gekocht
voor minder dan een euro? We kunnen dus maar beter zorgen dat onze kleren lang
meegaan!
Heb jij al eens in de winkel aan jezelf gevraagd: hoe vaak ga ik die kleren dragen? Hoe
vaak ga ik dit T-shirt dragen en hoeveel kost mij dit dan elke keer (cost per wear)? Je
deelt hiervoor de prijs van je kledingstuk door het aantal keer dat je het zal dragen.

Wist je dat je in de kringloopwinkel de kleren die je niet meer draagt kan weggeven!
En wie weet, misschien vind je dan wel iets leuks om weer mee naar huis te nemen!
Kan jij deze vragen oplossen?
1. Ben jij ook trots op jouw kleding? Kijk eens naar het label (made in …) in jouw
T-shirt, jas en trui. In welk(e) land(en) is (zijn) jouw kleding gemaakt?
2. Hoeveel liter water heb je nodig om 1 jeansbroek te maken?
a. 200 liter
b. 5 000 liter
c. 7 000 liter
(Het is meer dan je denkt)

3. Met de cleane kleren campagne willen we hier verandering in brengen.
Ook zijn er winkels die zorgen dat de makers van hun kleren ook goed kunnen
leven, want dat verdienen ze! Weet jij welke winkels goed voor hun arbeiders
willen zorgen?
o
H&M, Primark en Zara
o
JBC, Zeeman en Bel&Bo
o
C&A, Cool Cat en Mango
Heb jij de antwoorden juist? Dan mag je zo trots als een …. zijn! (Hint: het heeft hele
grote, mooie veren).

6. Familiehulp
Nander de narwal wordt broer! Spannend, ook voor
mama en papa. Gelukkig komt Familiehulp hen
helpen. Zo kunnen mama en papa even bezig zijn met
baby Nellie. Familiehulp helpt bij het zorgen voor
Nellie de narwal en bij het poetsen nu mama en papa
het druk hebben. Nander mag ondertussen naar de
kinderopvang.
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

7. Badr Moskee
In de negende maand van de islamitische kalender is
het Ramadan en Romaisa doet mee! Dat betekent
dat ze zal vasten van zonsopgang tot zonsondergang.
Weet jij wat vasten betekent? Dat betekent niet eten
of drinken! Heel veel mensen doen mee, alleen heel
jonge kindjes, heel oude mensen, mensen die ziek zijn
of zwangere vrouwen doen niet mee.
Ook zal Romaisa bidden, en in de Koran lezen. Verder
zullen haar papa en/of mama geld en eten geven aan
de armen. Ook Romaisa kan iets goeds doen voor
anderen want dit is onderdeel van de ramadan.
Ten slotte is heel veel tijd spenderen met vrienden en familie heel belangrijk! Alleen
is dat nu heel moeilijk door corona! Dat maakt Romaisa wel heel verdrietig!
Wat wil jij het allerliefste doen wanneer corona voorbij is?
Na de ramadan komt het Suikerfeest. Het wordt door sommigen Suikerfeest genoemd
omdat er veel lekkernijen gegeten worden.
Wat voor lekkers eet jij om iets te vieren?
Op de volgende pagina staat een moeilijke puzzel. Kan jij Romaisa helpen om deze op
te lossen? Zoek alle voorwerpen die onder de tekening staan en geef ze een kleurtje.

Wedstrijd:
Als je wil meespelen met de wedstrijd, vul dan de twee vragen en de schiftingsvraag
in op het antwoordformulier van de routegids.
Te winnen:
Eerste prijs:
Tweede prijs:
Derde prijs:

share-a-box tuinbox (deze bevat allerlei materiaal voor 6 leuke
doe- en knutselopdrachten rond tuin en natuur)
boekenbon € 20,00 (Clavis uitgeverij)
boekenbon € 10,00 (Clavis uitgeverij)

