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Beste leeftijdsgenoot 

De kindergemeenteraad en ikzelf 
nodigen jou, jouw familie en jouw 
vrienden van harte uit om via de 
korte en lange Kinderwandeling 
Vorselaar te (her)ontdekken. 

De wandelingen gaan langs trage 
wegen. Die zijn rustig, veilig en 
aangenaam. Er zitten ongetwijfeld 
paadjes in die nog onbekend ter-
rein zijn voor jou.

De kindergemeenteraad verzon 
namen voor de paadjes. Per klas 
bezochten de leerlingen van onze 
lagere scholen eentje ervan. Ze 
verzonnen telkens opdrachtjes 
die je tijdens de wandeling kan 
doen.

Veel plezier! 

Emma Verboven
Kinderburgemeester 2017-2018



5

Welkom leuke snuit

Mijn naam is Kikvors en ik neem je graag mee op 
pad. Via paadjes die allemaal een eigen naam heb-
ben, leuke plekjes met opdrachtjes en interessante 
weetjes gaan we op ontdekkingstocht. Wedden dat 
je straks heel wat nieuwe dingen hebt ontdekt om te 
vertellen aan je familie en vriendjes? 
Op de achterkant van deze pagina zie je alvast de 
route staan. Aan jou de keuze tussen de lange en de 
korte! De lussen sluiten op elkaar aan.
Let goed op als je een straat moet oversteken. Je weet 
het wel: links-rechts-links kijken. Ben je ook hoffelijk 
voor andere voetgangers en fietsers? Super.

Hup, we gaan er tegenaan!



KINDERWANDELING VORSELAAR

start

lus 1

start

lus 2



Lus 1 = 4,5 km
Lus 2 = 5,5 km
Volledige route = 10 km

Speeltuinen en speelpleintjes
Erfgoedborden
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We vertrekken aan het sportcen-
trum op de Oostakker. Dit is het 
startpunt van zo goed als alle wan-
del- en fietsroutes door Vorselaar 
en de locatie bij uitstek om je uit 
te leven. 

Wandel via het klinkerpad langs de 
voetbalvelden, over de ‘voetbalpar-
king’, naar rusthuis Hof ter Lande 
(Riemenstraat 92). Voorzichtig want 
we steken een drukke weg over. 
Volg het Snoezelpad en zwaai 
eens naar de rusthuisbewoners. 

We komen aan bij het Snoe-
zelplein. Leef je uit met allerlei 
speelelementen, op het bewe-
gingsparcours en op het 
petanqueplein. 

Via dit plein wil de gemeente de 
zintuigen van de buren en de 
rusthuisbewoners prikkelen … 
maar ook die van jou! 
Kan jij 5 zintuigen opsommen?* 

1 2

Windekind 4A

* O
plossing: horen, zien, ruiken, proeven en voelen

lu
s 1
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Genoeg gesnoezeld? Wandel 
dan het doodlopend stukje 
Kardinaalswijk voorbij en ga 
naar links. Ga rechts via het 
Bergafpad naar de Krokuslaan. 
Of wil je het origineel doen? 

Zonder kleerscheuren aange-
komen in de Krokuslaan? Goed 
zo! Dan gaan we verder via het 
Madeliefjespad tot aan de 
Tulpenlaan. 

opdrachtDoen we een looprace of 
hinkelrace? Of proberen 

we met zo weinig mogelijk 
stappen het paadje door te 

wandelen? Wie wint? 

Windekind 5C

opdracht

Doe ‘haasje over’ of draai 

enkele keren om je as en 

spring het weggetje verder 

uit. 

madeliefje

krokus
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Ook na de kruising met de 
Tulpenlaan loopt het 
Madeliefjespad verder. 

Op het einde van het Madelief-
jespad gaan we rechts de Tuin-
weg in tot op de kruising met 
de Rozenlaan. Wees voorzichtig 
als je de baan oversteekt naar 
het Stampertjespad. Dit padje 
verbindt de Tuinweg met de 
Schransstraat. Zie je de tribune?  

opdrachtSpeel limbo voor je 

verder wandelt tot 
aan de Tuinweg. 

Knipoog 3A

konijn
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Geen paniek! 
Dit halve 
amfitheater wordt, 
in tegenstelling tot 
in de Romeinse tijd, 
niet gebruikt voor 
gladiatorengevech-
ten! Je kan er even 
uitblazen en 
genieten van de 
mooie natuur. 

Misschien zie je wel 
een eekhoorn vlie-
gensvlug tussen de 
bomen lopen. We 
wandelen zo verder 
via het Kikvorspad. 

3

We wandelen het paadje af 
richting de Nieuwstraat. Kijk eens 
naar rechts. Je ziet de Schrans-
hoeve, die vooral bekend is door 
Kardinaal Van Roey. Die man 
was erg belangrijk voor de Kerk 
en groeide hier op. Het gebouw 
zelf is van eind 16de eeuw en 
wordt volledig omgeven door een 

vest, die de toenmalige bewoners 
moest beschermen tegen 
slechteriken. 

4

opdracht

We spelen ‘Verstoppertje 

kwaak’ (variant op ‘Verstop-

pertje plandot’). Of doe je 

het liever even rustig? Maak 

dan een heus natuurschil-

derij of een melodie met 

materiaal dat je in de buurt 

vindt.

Knipoog 3B

opgeletWe steken de Nieuwstraat over en nemen het Mussenpad.

eekhoorn
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Windekind 6B

Windekind 6B
Twijfel je nog waarom het 
Mussenpad deze naam kreeg? 
De mussen vliegen je om de oren. 
Om hen te eren, doen we volgende 
opdracht.

Niet te snel fladderen want we 
wandelen verder via de Nachtegaal 
(rechts na ongeveer 80 meter het 
bruggetje over) richting de 
Vinkenlaan.

opdracht
Spel ‘De Wilde Nachtegaal’

Iemand van ons gezelschap wordt gekozen tot nachtegaal. De niet-nachtegalen spreken onderling een veilige schuil-
plaats af. 

Wanneer de nachtegaal ‘DAG’ roept, sluit hij de ogen. De niet-nachtegalen verspreiden zich over het terrein. 

De nachtegaal roept ‘NACHT’ en opent de ogen. De anderen doen het tegenovergestelde en sluiten de ogen.

De nachtegaal roept ‘MID-DERNACHT’. De nachtegaal probeert de anderen te tikken terwijl ze naar de veilige schuil-plaats lopen. Wie eerst getikt is, wordt nachtegaal. Succes! 

opdracht

Vlieg als een mus door het 

paadje. Vergeet niet te flui-

ten of tsjilpen! 

mus

nachtegaal
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Wauw! Het Geboortebos! Kinde-
ren zijn de toekomst dus plan-
ten we in Vorselaar ieder jaar 
een boom voor de baby’tjes die 
ons dorp rijker werd. Dorpsdich-
ter Erik Goris schreef bovendien 
een passend gedicht voor de 
kindjes geboren in 2016. 
Wat vind je ervan? 

5

opdracht

Zing eens een liedje: 

‘1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: zo gaat het 

goed, zo gaat het beter … 

En nog een kilometer’ 

of ‘macadam macadam 

macadamdamdam’

opgelet
We kruisen de Vinkenlaan en nemen het Vogelnestjespad. 

Windekind 3C 

opdracht
We spelen ‘Schipper, mag ik 

overvaren?’. Hou je het 
liever rustig? Je stem is 

intussen voldoende gesmeerd 
om de vogels te verrassen 

met een mooi lied! 

Windekind 3B 

nachtegaal
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Goed opletten nu: Je kruist een 
kiezelweg en wandelt verder 
tussen de bomen, over de Plek, 
tot je op een klinkerpad komt. 
We kunnen een spelletje spelen 
als je zin hebt? 

opdracht

Wat denk je van …

- ‘Tikkertje, tikkertje oude oma en oude opa’, 

   waarbij iedereen beweegt als een senior. 

- ‘Lekkerland- Viesland’ (minimum 8 personen):

Aan de ene kant van het speelterrein ligt Lekkerland, aan de 

andere kant Viesland. Alle deelnemers staan in Lekkerland. Eén 

speler is de tikker, die in het midden van het speelterrein staat. 

Deze tikker roept iets om te eten (bv. appelen, spruiten, ijs, pan-

nenkoeken,...). De spelers die het niet lusten, lopen naar Vies-

land. De anderen blijven staan. De tikker probeert zoveel mo-

gelijk deelnemers, die naar Viesland lopen, te tikken. Wie getikt 

is, wordt mee tikker. Nu staan een aantal spelers in Lekkerland, 

een aantal in Viesland. Alle tikkers kiezen samen iets anders om 

te eten. Diegenen die het niet lusten lopen (opnieuw) naar 

Viesland. Weer proberen de tikkers te tikken. 

Wie uiteindelijk laatst overblijft, is de winnaar.
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We gaan na ongeveer 50 meter 
rechts. Onbekend terrein? 

We wandelen langs wat de mensen 
hier de Beemden noemen. In de 
vallei van rivier de Aa, die je hier in 
de verte ziet, werd vroeger ijzererts 
of ijzermaal ontgonnen. 

Welk metaal wordt logischerwijze 
uit deze stof onttrokken? Inder-
daad, ijzer! Via boten werd het 
vervoerd naar de Kleine Nete. 

Op de hoek van de Dijkbaan en de 
Lepelstraat was er vroeger daarom 
een scheepswerf. 

Via het Hobbelspoor komen we in 
de Dijkbaan. 

Daar gaan we even naar links, 
richting de Schapenstal en de 
vleermuizentoren, vlak voor de Aa. 

opdracht
Energie teveel? Doe dan ‘Haasje over’. 

opgelet

We steken de Fazantenlaan 

over en nemen rechts 

het Hobbelspoor (tussen 

huisnummers 22 en 20). 

opgelet
want daarvoor moeten we 

de baan over steken. 

Via het Roodborstjespad, een 
klinkerpad dat de Fazantenlaan 
verbindt met de Vinkenlaan en 
Kievitlaan, gaan we links richting 
de Fazantenlaan. 

roodborstje
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Meeeih, meeeih! 
De kudde Kempense 
heideschapen is blij 
jou te zien. 

Zij zijn de trotse bewa-
kers van de 18de-eeuwse 
schapenstal die zich aan 
de rand van natuurgebied 
’t Schupleer bevindt: zeker 
de moeite om ook eens 
een keer te ontdekken. 

Neem hier gerust een kijkje 
in het insectenhotel en het 
kruidentuintje. 

6 opdracht

Voor deze opdracht moet je met min-

stens 3 op wandel zijn. Baken een zone 

af met eind- en beginlijn. De wolf (tikker) 

staat in het midden tussen de 2 lijnen. 

De schapen proberen over te lopen 

zonder dat de wolf hen kan opeten. Wie 

getikt is, wordt mee wolf. 

Tip: Als een schaap aan het blaten is, 

kan de wolf het niet aantikken. Een 

schaap mag maximaal 3 tellen blaten.

Windekind 2B
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Voor deze opdracht moet je met min-

stens 3 op wandel zijn. Baken een zone 

af met eind- en beginlijn. De wolf (tikker) 

staat in het midden tussen de 2 lijnen. 

De schapen proberen over te lopen 

zonder dat de wolf hen kan opeten. Wie 

getikt is, wordt mee wolf. 

Tip: Als een schaap aan het blaten is, 

kan de wolf het niet aantikken. Een 

schaap mag maximaal 3 tellen blaten.
Een beetje verder op het 
domein, verdoken tussen de 
bomen en het struikgewas op 
de oever van de Aa, vind je de 
vleermuizentoren, voorlopig het 
eerste en enige luxehotel voor 
heel wat vleermuizen-soorten 
in België. 

Hoe hoog denk je dat de toren 
is? Jij bent een krak als je ant-
woord 6,5m is. 

Naast de vleermuizentoren zie je 
opnieuw de Aa. Wist je dat hier 
vroeger in gezwommen werd?

Momenteel is dit niet mogelijk, 
maar er wordt volop gewerkt 
aan de waterkwaliteit. Het resul-
taat daarvan is reeds zichtbaar. 
Zie jij de vissen en kleine diertjes 
bewegen in en rond het water?

Genoeg kennis opgedaan nu! 
We wandelen terug langs de 
Dijkbaan, slaan rechtsaf naar 
de Fazantenlaan en gaan dan 
de Merellaan in. Goed zoeken: 
na een kleine 80 meter vind je 
rechts het Kwetterpad! Dat 
verbindt de Merellaan met de 
Veldstraat. 

Windekind 6A

opdrachtZoek voor zoveel mogelijk 
letters van het alfabet 

een vogelsoort. vleermuis
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Lezen is een leuk en zinvol tijdver-
drijf. Daarom kunnen jongeren 
tot 18 jaar in deze bib gratis boe-
ken ontlenen. Naast een collectie 
boeken die regelmatig verandert, 
vind je er ook dvd’s, cd’s, … en kan 
je er terecht om heel wat kranten 
en dagbladen te lezen. 

Naast de bib is dienstencentrum 
Sprankel! Weet je wat je er kan 
doen? Hier worden heel wat ont-
spanningsactiviteiten 
georganiseerd voor (groot)ouders 
en (klein)kinderen. 

7

Wandel voorbij de parking naast de bib 
en sla daarna meteen links 
het Boekenpad in. 

opdracht

We spelen ‘Standbeeld’. 

Iemand telt af van 3 naar 

0. Op 0 blijven de anderen 

stokstijf staan, zoals een 

standbeeld. Wie dit niet 

doet, is eraan. 

Ga in de Veldstraat links richting de Nieuwstraat. 
We steken de straat aan de Bibliotheek over. 

Bib en Sprankel! 

Windekind 2c
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Windekind 1C 

Heb je al gehoord van het 
Slijperspad? Nee? Hoog tijd om 
verder te wandelen. Als je het 
Boekenpad verlaat wandel je 
rechtdoor tot je in de Kabien-
straat bent. Dit is zowat het 
kleinste straatje van Vorselaar. 

Het dankt zijn naam aan de 
diamantslijpers uit vorige eeuw. 
Om vlot te kunnen slijpen werd 
hier de eerste elektriciteitsca-
bine van Vorselaar gebouwd. 

We passeren rechts een klein 
paadje dat de verbinding maakt 
met de Riemenstraat. Als je er 
door wandelt, kom je bij Slagerij 
Stevens. We wandelen echter 
nog een beetje verder tot aan 
het nieuwe Slijperspad. 

Eens overgestoken zie je 
de dreef. We wandelen 
nu het Fluitpad door tot 
in de bocht van het dood-
lopend stukje Oostakker. 

opdracht

Je bent ondertussen ge-

traind in ‘Standbeeld’. 

We spelen het nu, maar 

dan met verlossen. 

opdracht

Toon dat je 

de beste fluiter 

van Vorselaar 

en omstreken 

bent.

opgeletNu goed opletten want 

we gaan de drukke Riemen-

straat oversteken via het 
nabijgelegen zebrapad. 
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Zie je het Tsjiptsjippad? 
Dit verbindt de Oostakker 
met de dreef. 

Je moet hier een keuze 
maken: ofwel wandelen we 
verder, ofwel houden we 
het hierbij voor vandaag 
en gaan we relaxen op het 
sportcentrum. 

Aan jou de keuze! De rest 
van de tocht belooft nog 
wel veel leuke opdrachtjes 
en mooie plekjes. 

opdracht

Wandel het rustig door en 

som aan het einde op wat 

je allemaal hoorde. 
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Herneem je de volgende keer de tocht? 
Je was in ieder geval erg leuk gezelschap. 
Ik hoop van nog eens met jou op pad te gaan.
 
Wandel op het einde van het Tsjiptsjippad naar 
rechts, door de dreef. Je passeert onderweg de 
hondenspeelweide. Achter het skatepark ga je 
binnen in het sportcentrum. 
Je komt terug aan waar je begonnen bent! 

Leef je gerust nog uit in de minigolf, op het omnisportveld-
je, op de fit-o-meter, op het tennisveld of op de speeltuin. 
In het bos kan je je ook uitleven op het crossparcours. 

Daag! Tot binnenkort! 

Ben je nog niet moe 
en kan je nog 6km 
extra wandelen? 
Ga dan snel naar de 
volgende pagina! lu

s 2



Enthousiast om verder te doen? 
Flink! Ik kijk er naar uit om 
Vorselaar verder te ontdekken 
met jou via de trage wegen. 
Vlak over het Tsjiptsjippad 
kan je bergop in het bos. 

Dit paadje loopt tussen het 
Jeugdcentrum - waar heel wat 
kinderen zich in het weekend 
uitleven met onze lokale jeugd-
verenigingen, buitenschoolse 
kinderopvang De Regenboog, 
repetitielokaal Het Rockhok en 
Basisschool De Knipoog. In de 
school is in de zomervakantie 
eveneens speelpleinwerking 
Kaboem gevestigd. 

In plaats van 
richting de 
Cardijnlaan te 
wandelen via het 
Regenboogpad, 
kiezen we voor 
het Bladerpad. 
Dit loopt achter 
de speelplaats 
van Basisschool 
De Knipoog. 

opdracht

Huppel met zo weinig mo-

gelijk stappen tot aan het 

Regenboogpad.

Knipoog 2

Knipoog 1 

opdrachtJe mag uit onderstaand 

lijstje 1 of meerdere op-

drachten kiezen: 
- Bouw een kamp. 

- Zoek zoveel mogelijk ver-

schillende blaadjes.
- Boots een vallend blad na. 



Knipoog 2

Aan het einde van het Bladerpad 
staat een dreef. Weet jij welke 
boomsoort hier groeit? De beuk. 
De mensen noemen dit dan ook 
de beukendreef. 
 
We gaan hier even links. 
Wandel dan langs (de parking 
aan) de gemeentelijke 
begraafplaats naar 
het Vergeet-mij-nietjespad. 

Even tot rust komen doen we 
in de Wouwersweg, die zich in 
het verlengde van het Ver-
geet-mij-nietjespad bevindt. 
Een paar jaar geleden moest 
je hier schrik hebben voor 
gevaarlijke ganzen aan de 
Wouwers, 2 historische lelie-
vormige vijvers iets verderop. 
Gelukkig zijn die dieren 
intussen naar andere oorden!  

opdracht
Nog niet genoeg gelopen vandaag? Dan is dit wegge-tje ideaal om een loopwed-strijdje te houden. Je kan vertrekken bij het einde van de weide en als finish de rode blok gebruiken.

Knipoog 5

Vergeet-mij-nietje
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Ongeveer in het midden van de 
Wouwersweg kan je links afslaan 
via het Ganzenpad naar een 
nieuwe verkaveling: de Proostlaan. 

De straten die in deze buurt liggen 
verwijzen allemaal naar de histori-
sche bewoners van ons kasteel. Zo 
heb je onder andere de Proostlaan, 
de Borrekenslaan, de Pretlaan, van 
Arenberglaan en van Rotselaarlaan.

Hier moeten we ons hoofd er goed 
bijhouden: 
- aan het einde van het kiezelpad 
rechts;
- 2de straat links de Pretlaan in tot 
in de Borrekenslaan;  

- de Borrekenslaan verder volgen 
tot aan van de Wervelaan;
- in van de Wervelaan rechts tot 
aan het fietspad van de Molenbaan. 
Je passeert daarbij het wijkschooltje 
De Wervetuin;
- rechts over het fietspad tot aan 
Molenbaan 19;
- oversteken en het paadje ingaan 
tussen Molenbaan 30A en 30.

Gevonden? We steken hier    
de straat over om het 
Geheim Spoor te ontdekken! 

Knipoog 4

opdracht

We spelen ‘1, 2, 3 spion’. 

Dat is zoals ‘1, 2, 3 piano’, 

maar bij de stilstand poseer 

je zoals een spion. Succes! 

gans
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Op het einde van het 
Geheim Spoor gaan we rechts 
in de Niemandshoek tot we in 
een bos komen. Daar nemen we 
de eerste zandpad rechts. 

Op het einde van die zandpad 
gaan we opnieuw rechts. Je ziet 
daar de 14 Kapellekens. Weet jij 
waarom die daar precies staan? 

Genoeg gespeeld? Dan wande-
len we voorbij de 14 Kapellekens 
richting het Vispluk. Op het 
kruispunt steken we over naar 
de Wouwersweg. 

Ga aan de houten poort (op je 
linkerkant) het bos in via het 
Sprookjesbospad. Aangezien 
we vlak bij het kasteel zijn, 
is die naam erg toepasselijk. 

opdracht
We spelen ‘Verstoppertje’!

De kapellengroep 
‘De Veertien Kapellekens’, 
werd opgericht in 1860 
door landbouwer Petrus 
Verhaert. Die man maaide 
met een zeis in zijn been. 
Au! 

Hij kreeg de raad om het 
gewonde been regelmatig 
in de beerput te hangen 

zodat het goed zou ge-
nezen. Tijdens het gene-
zingsproces beloofde Pe-
trus dat, als hij zijn been 
zou mogen behouden, hij 
uit dankbaarheid voor zijn 
genezing een kruisweg 
zou (laten) bouwen. 

Tel trouwens eens goed! 
Zijn er geen 15 kapellen?
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Windekind 3A

We zijn er bijna. Als je wil kan je 
rond het kasteel wandelen. 
Anders mag je gewoon 
rechtdoor gaan en aan het 
bruggetje en het erfgoedbord 
rechts afslaan. 

Wat kan jij vertellen over het 
kasteel? Als je meer wil weten, 
kan je kijken op het erfgoed-
bord aan de zij-ingang 
(bruggetje). 

opdracht

Kies een grote boom uit. 

Dit is de Reus. Je zet 7 grote 

passen weg van de boom 

en raapt iets op uit de 

natuur. Kan jij de boom 

raken? Versla de reus!

Windekind 5A
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We wandelen nu in de 
richting van de kerk. Hoe ver 
staat de kerk van het kapelletje 
dat je rechts passeert? Precies 
1 kilometer of wel 1 000 
grote-mensen-passen! 

De dreef van zomerlinden 
waar we door gaan verbindt 
de kerk met het kasteel.

Vele jaren geleden werd ze 
geplant als symbool van 
de samenhang tussen de 
wereldlijke (kasteelheer) en 
kerkelijke macht (kerk). 

Afhankelijk van het seizoen 
vindt de speurneus in jou 
misschien wel een vruchtje 
van de lindenboom terug.  

Als je de houten poort bent 
gepasseerd, zie je links het 
sportcentrum. We gaan er 
tussen de minigolf en het 
skatepark binnen … 
En komen precies aan op 
de plaats waar we eerder 
vertrokken! 

opdrachtZoek een vierkant tussen 4 

bomen. Kies 1 persoon die 

geblinddoekt wordt. Ieder-
een gaat in het vierkant 

staan. De persoon met de 

blinddoek staat helemaal in 

het midden. Op het signaal 
van de begeleider gaat 

iedereen zo stil mogelijk 

naar 1 van de 4 hoeken.  De 

geblinddoekte wijst naar 

de boom waarvan hij denkt 
dat de meeste spelers 

staan.  Die vallen af.  Kan de 

geblinddoekte alle spelers 
verslaan?

lindebloesem



Wat heb jij flink gestapt en gespeeld! 
Ik hoop dat je het net zo leuk vond 
als mij. Misschien kunnen we in de 
toekomst nog eens samen op pad? 

Trage Wegen vzw

Deze brochure werd CO² neutraal geprint op eco-cyclus papier met FSC-label.


