
Pak je fiets of trek je
stapschoenen aan en
volg de OC-routes! 

Voel  j i j  de 

LENTEKRIEBELS?



Hallo lieve kinderen,

Voelen jullie de lentekriebels al?
Ik wel hoor! Ik ben al uit mijn eitje
gekomen, en klaar om de wereld te
ontdekken! Ga je mee? Je moet me wel
helpen, want ik weet niet altijd de weg.

Neem je wandelschoentjes, laarsjes of
fiets en trek er op uit. 

Veel plezier! 

2



Legende
Small 3km: 
Wandeling die buggy-proof is (volledig verharde weg)

Medium 4km: 
Wandeling met een stukje off-road (niet te doen met
buggy/loopfietsen) én modderig

Large 12km: 
Fietstocht 

Hou het corona-veilig!

Een beetje uitleg
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max.
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Beste ouders

In deze lente-editie bieden we jullie zowel een wandeling als een fietstocht aan.    
Bij de wandeling heb je de keuze tussen een buggyproof wandeling of een
offroad-traject. Beiden vertrekken aan het schooltje Toverimpe. 
Daarnaast voorzien we ook een fietstocht langs de drie vestigingen. Hier heb je
de keuze waar je vertrekt.  
De wandel- en fietstocht blijven de hele paasvakantie beschikbaar, je kiest zelf
wanneer en hoe vaak je ze doet. Alle nodige info kan je verder in dit boekje
vinden. Extra boekjes kan je steeds downloaden via de website van het OC.  

Veel plezier!
Liefs, het OC-team  

PS: leuke foto's van de wandeling of fietstocht? Post ze gerust op facebook of
Instagram met de #oclentewandeling



Omcirkel alle diertjes die je tegenkomt
tijdens de wandeling

 Vind jij alle kriebelbeestjes?
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Enkele apps om planten en dieren te herkennen: 
- Plantnet

- Picturethis
- iNaturalist
- plantsnap
-plantifier

- dierenzoeker
- Birdnet

Info weetjes?
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SMALL [3 km]
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Hoeveel poten heeft een spin?
Het antwoord op dit en andere vragen onderweg, wijzen jou
de juiste weg!
Vind je ook alle qr-codes? Die geven je nog extra uitdagingen
onderweg. 
Op het einde van de wandeling vind je een verrassing in het
vogelhuisje aan het kleine schoolpoortje!

Veel plezier!!

Startpunt: Toverimpe, Overimpestraat 82



Knutselactiviteit 

7bron: Saar in de lente, Pauline Oud
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MEDIUM [4 km]

Startpunt: Toverimpe, Overimpestraat 82
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Hoeveel poten heeft een spin?
Het antwoord op dit en andere vragen onderweg, wijzen jou
de juiste weg!
Vind je ook alle qr-codes? Die geven je nog extra uitdagingen
onderweg. 
Op het einde van de wandeling vind je een verrassing in het
vogelhuisje aan het kleine schoolpoortje!

Veel plezier!!
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Van wie is dit huisje?
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LARGE [12 km]
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LARGE [12 km]
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Vertrekkend van het wijkschooltje Toverimpe rij je rechtdoor aan de school, neem
RECHTS de kouterbaan D'Heerselweg (opdracht 1), aan de T-splitsing naar LINKS tot
aan de Hoogstraat. 
Volg RECHTS ongeveer 50m de steenweg en steek over, door het kleine wegje naar
de Rochusbaan. Volg LINKS mee en rij dan RECHTS de keibergkerkweg in. 
Rij LINKS de keiberg op. Neem boven RECHTS de Solegemstraat. 
Volg naar beneden (opdracht 2) en neem LINKS de Speckaertstraat, om dan RECHTS
de Blomstraat in te rijden.
Neem in de bocht op je linkerkant de kleine wegel, die langs de spoorweg loopt. Steek
in de Broeder de Saedeleerstraat de overweg over en ga LINKS de Spoortstraat in. 
Neem de 1e straat RECHTS de Nerumstraat, die overgaat in de Lindestraat. Neem de
1e straat LINKS de Beukenlaan en rij tot op het einde (opdracht 3). Steek door via
het kleine baantje naar de koekoekstraat. In de koekoekstraat neem je LINKS en kom
je op de Bremenhulweg. Neem daar RECHTS naar de Blikstraat.
Sla LINKS af, steek de Ronkenburgstraat over en vervolg je weg via de Poortendries
en Barrevoetsehoek.
Ga op de t-splitsing naar RECHTS en rij verder op de Barrevoetsehoek naar de
Heiplasstraat (opdracht 4). Rij tot aan de lichten van de Ledebaan. 
Rij hier een stukje naar RECHTS, steek de steenweg over en ga de aarden weg in.
Vervolg deze weg tot aan de Heiplasweg en steek terug de spoorweg over tot in de
Wichelsestraat. Sla LINKS de kloosterstraat in.
Neem aan de T-splitsing RECHTS en rij de Guchtstraat in (opdracht 5). Vervolg deze
weg tot aan de Reymeerstraat. 
Ga verder LINKS op de Reymeerstraat en neem de 1e straat RECHTS, de Damstraat,
dan de 2e RECHTS, de Smesweg en rij aan de T-splitsing naar RECHTS de Hulst in.
Op het einde van deze straat ga je LINKS en volg je een onverharde weg naar de
Biestraat. 
Volg deze straat tot je op je rechterkant een fietsbaantje ziet. Neem dit baantje en je
komt terug uit op de Overimpestraat. Op je linkerkant ligt het wijkschooltje
Toverimpe. 
Aan de achterkant van de school vind je aan het kleine poortje een vogelhuisje.
Daarin ligt een kleine verrassing. 

Vertrekken kan op elke plaats in de route!

Wegbeschrijving vertrekkende van 
wijkschooltje TOVERIMPE [Overimpestraat 82]



Bereiding:

1: Weeg alle ingrediënten correct af.
 
2: Doe de melk, de gist en de boter in 
    een grote kom en meng het geheel.
 
 
 

 
                                         3: Voeg de bloem, eieren, suiker en zout 

toe in de grote kom en begin te kneden.
 
 
 
 

Ingrediënten:
 
 

Ingrediënten voor 6 broodjes:
240 ml volle melk

  60 gr boter
  30 gr verse gist

  570 gr tarwebloem
 2 eieren

 10 gr zout
 15 gr suiker

  beetje melk om paasbroodjes in te smeren
 
 

Kookactiviteit: 
Paashaas melkbroodjes
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Info-weetjes... 
 

4: Haal het deeg uit de kom, dek het af met
    plasticfolie en laat 45 min rijzen.

 
 
 
 

 
5: Rol na 45min het deeg uit en leg de vorm op het deeg.

                          Leg het nadien op bakpapier op de bakplaat. 
Herhaal dit tot het deeg op is.

 
 
 
 
 
 

 
6: Leg een vochtige handdoek op de paashazen
    en laat een uur rijzen.

 
 
 

      7: Verwarm de oven op 200°C
      8: Smeer de broodjes in met een beetje melk en bak ze nog 18 min af in de  

voorverwarmde oven. 
 
 

9: Laat afkoelen op een rooster. 
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Kleurplaat
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Heb je genoten van de
wandel ing? 

Post gerust je verhaal en of
foto op onze Facebook-

pagina 
 

www.ocmorgenster .be
check ook onze andere kanalen

 


