
Paashaaswandeling in Emelgem
We starten de wandeling aan de Knuffel.
De route is goed bewegwijzerd, maar wordt 
soms gesplitst om de route ook voor 
rolstoelgebruikers toegankelijk te maken.
U vindt hier in de pdf ook een plan van de 
route. KWB Emelgem  organiseert ook zelf 
een wedstrijd waarbij u het aantal 
paaseieren moet tellen die u op de route tegenkomt. 
Stuur uw antwoord op naar kwb.in.emelgem@gmail.com.

De tekst is van An Neven en werd ingesproken door Peter Emmerechts.
De uitgeschreven tekst staat in de pdf achteraan.
Er zijn 7 bordjes met een verhaaltje. Na elk 
verhaal krijgt u een vraag. Het correcte 
antwoord levert een letter op.
Verzamel de letters en los op het einde het 
raadsel op.
De opdrachten kunt u ook hier terugvinden.

Scan met uw GSM of met uw tablet de code met een 
QR reader of geef het volgende in de taakbalk 
van uw browser in

http://www.kwbeensgezind.be/paastocht

Oudere kinderen en volwassenen loggen in met de '+8 jaar' QRcode of 
geven het volgende in in hun taakbalk van de browser
http://www.kwbeensgezind.be/paastocht/02/01



Tekstbord aan begin van 'wandel op de mandel'.

http://www.kwbeensgezind.be/paastocht/02/02

Een oorwormenpot? Dat maak je zelf met mijn stappenplan!

Oorwormen, of oorwurmen zoals ik ze meestal noem, zijn supernuttige 
beesjes. Overdag slapen ze, maar ‘s avonds en ‘s nachts gaan ze er op 
uit en eten ze vooral dood plantenmateriaal en luizen. 
Geen wonder dat mensen met fruitbomen of andere planten die gevoelig 
zijn voor bladluizen of andere luizen graag oorwormen in de tuin 
hebben. Met een oorwormenpot kun je ze een beetje helpen. 
Een oorwormenpot is eigenlijk een soort insectenhotel speciaal voor 
oorwormen. Een oorwormenpot maken van een oude terracotta bloempot is 
leuk en erg makkelijk. Hier een stappenplan om er een te maken een de 
oorwormen schuilplek te geven in je tuin.
...lees verder op de website

https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/een-oorwormenpot-dat-maak-je-zelf-met-mijn-
stappenplan



In de Kouterweg 34 
vinden we de 3de QR-code 
terug.

http://www.kwbeensgezind.be/paastocht/02/03



http://www.kwbeensgezind.be/paastocht/02/04

Ondertussen zijn we bij het  'Oud 
Gemeentehuis' aanbeland in Emelgem.

De volgende halte is het Chirolokaal van de meisjes in de Graaf 
de Montblanclaan. We lopen dan verder via de achterzijde via de 
Koningin Astridlaan naar de wijk aan de overzijde van de gracht 
door de Sergant Segerssstraat.



http://www.kwbeensgezind.be/paastocht/02/05

http://www.kwbeensgezind.be/paastocht/02/06

We wandelen verder door de 
Gerard Walschapstraat tot aan 
dit huis in de Willem 
Elsschotstraat.



We zijn ondertussen in het Venster 
aangekomen en we naderen de ontknoping 
van het verhaal. Aan de ingang van het 
bos horen we het laatste verhaal.

http://www.kwbeensgezind.be/paastocht/02/07
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Weet jij welke poot er 
van de paashaas is?



http://www.kwb.be/ontdekkwb

http://www.kwbemelgem.be

In het Merelbos hebben we volgend bordje 
met 2 QR-codes op


