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40-dagen gezinswandeling 

 
Door het corona-virus moeten veel mensen thuis blijven. De scholen 
zijn dicht en met vrienden afspreken is moeilijk. Ook sporten of 
muziekles gaat niet door. Dat is een hele klus voor je. We hopen 
dat je nog wel kan blijven lachen en verveel je niet. 
Voor zondag hebben we weer een alternatieve kindernevendienst bedacht. 
Namelijk een 40 dagen- gezinswandeling. Maar deze wandeling is vooral voor 
jou bedacht.  
 
Deze 40-dagenwandeling is niet suf lopen maar zit vol met opdrachten. Deze 
wandeling is bedoelt om gezamenlijk als gezin (ruimste zin) te lopen. Dit in het 
kader van de corona-maatregelen. 
Want we zijn 40 dagen lang onderweg naar Pasen. In deze 40 dagen tijd lezen 
we in de Bijbel over het Joodse volk dat door de woestijn trok. Niet 40 dagen 
maar wel zeker wel 40 JAAR. Dat was pas een klus! Ze kwamen veel 
uitdagingen tegen. De juiste weg zoeken, water moeten vinden, je tent 
opzetten (en afbreken) maar ook geen ruzie maken. Voor zo’n lange reis moet 
je dus verschillende talenten hebben.  
 
Met deze wandeling test je jouw verschillende talenten via fotopunten. De 
volgorde van de route is willekeurig. Dus loop jouw eigen route tussen de 
fotopunten want omlopen wil je toch niet? 
Bij elk fotopunt is er een opdracht en/of een vraag om samen over te praten. 
De antwoorden van de opdrachten met een cijfer kan je opsturen naar 
simon_buwalda_nl@hotmail.com . Degene met de meeste goede vragen, krijgt 
de eeuwige roem. Iedereen krijgt de uitslag met de goede antwoorden.  
 
O ja, let op : 

- de corona-maatregelen 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-
maatregelen-23-maart 

- de verkeersregels  
- en elkaar! 
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40-dagen gezinswandeling 

Fotopunt Opdrachten: 
  
Talent: Zorg voor elkaar 

 
 

Opdracht:  
Zet je vrolijkste gezicht op en zwaai 
naar de ouderen die beneden 
zitten. 
 
Om samen over te praten: 
Hoe kan je voor elkaar zorgen 
zonder elkaar te zien of te horen?  
 

Talent: doe waar je goed in bent  

 
 

  
2 huizen in de straat waar de 
Wielewaal staat  

Opdrachten: 
1. Wat is het huisnummer van de 

huizen op de foto’s? 
2. Iemand in zowel het ene huis 

als het andere huis hebben 
hetzelfde beroep. Welk is 
beroep is dat? 

 
Om samen over te praten: 
Waar ben je goed in (wat is jouw 
talent)?  
Welk beroep zou bij jouw talent 
kunnen horen?  
Vertel aan een ander waarmee je 
de wandeling loopt waar hij/zij 
goed in is. Vindt hij/zij dat ook? 
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Talent: Doorzetten bij tegenslag 

 

Opdracht: 
Onderweg kan je tegen een muur 
oplopen (figuurlijk of letterlijk).  
3. In welke straat vind je deze 

muur? 
 
Om samen over na te denken: 
Ben je weleens tegen een muur 
opgelopen (letterlijk of figuurlijk)? 

Talent: blijf niet te lang op je tenen 
lopen  
 

 
 

Opdracht: 
4. Hoeveel planken heeft de 

loopbrug waar je over 
heenloopt? 

Tip: Loop op je tenen en tel met je 
voeten de planken. 
 
Om samen over te praten: 
Wanneer loop jij op je tenen? Wat 
vind je moeilijk om te doen? Hoe 
kunnen anderen je daarbij helpen? 

Talent: luisteren om te kunnen horen 
 

 
 
 

Opdracht: 
Iedereen is 1 minuut stil. Welke 
geluiden heb je gehoord? Welke 
geluiden heeft iedereen gehoord? 
 
Om samen over te praten: 
Wie kan het beste in jullie gezin 
luisteren? Naar wie in het gezin 
luister je het meest? Van wie in het 
gezin hoor je het minst? 
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Talent: Kijken om te kunnen zien 

 
 

Opdracht:  
5. Hoeveel omgangen heeft de 

toren. Dat zijn soort balkons 
rondom de toren.  
Tip: kijk van een afstandje. 

6. Hoeveel grondspots (lampen 
die vanuit de grond omhoog 
stralen) zitten erbij de voordeur 
van de kerktoren in de grond?  

 
  

Talent: Durf nieuwe wegen in te slaan 
 

 
 

Opdrachten:  
7. Loop de steeg in links van het 

gebouw. Wat kom je tegen als 
je de steeg doorloopt? 
A. Een onderdoorgang 
B. Een dicht hek 
C. Een sloot 

8. De steeg heet de Looiersgang. 
Wat heeft looijersgang met 
lopen te maken? Wat is waar? 
A. Looijer was een bekende 

Bommelse hardloper; 
B. Een looijer maakte dieren-

huiden soepel om daarvan 
schoenen te maken 

C. Looijer is een oude 
afstandsmaat. 1 Looijer was 
precies een dag lopen. 

D. Een looijersgang is een 
manier van lopen. Zoals een 
slakkengang maar dan snel. 
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Om samen over te praten: 
Waar zou je het liefste naar toe 
willen?   
Waarom ben je er nog niet 
geweest? Wat moet er gebeuren 
om er wel naar toe te gaan?  

Talent: Mens erger je niet aan anderen 

 

Opdracht: 
9. Bij welk gebouw ligt dit 

lieveheersbeestje op de stoep? 
 
Om samen over te praten: 
Een lieveheersbeestje is het 
symbool tegen zinloos geweld. 
Wat vind je zinloos geweld?  

 


