KENNINGSMAKINGSWANDELING
De start van de wandeling is voorzien op het kerkplein van Oetingen. Met je rug naar de kerk, hou je
rechts aan en volg je de kerkstraat richting wandelknooppunt 241. Vanaf de eerste stop zullen de deelnemers uitgedaagd worden om met tochttechnieken de wandeling te volgen. Maar we geven graag de
knooppunten mee aan de ouders, zodat jullie zeker niet verloren lopen. Vanaf knooppunt 241 volg je de
volgende route:

Het materiaal dat je nodig hebt om de STEM-opdrachten uit te voeren, vind je in de pluktuin, stop 1. Zorg
ervoor dat je registreert op de website, zodat je zeker bent dat de pluktuin open zal zijn.

OPDRACHT 1: KATAPULT
Je staat nu aan het begin van onze leuke STEM-wandeling en je hebt net een zakje gekregen met allerlei
materiaal in dat je tijdens de wandeling zal nodig hebben. We kunnen je nu al verklappen dat je voor de
allerlaatste opdracht een katapult nodig zal hebben. En ja, die gaan we zelf maken!
Een katapult maken is zeer eenvoudig. Wat heb je nodig? Een stuk touw, een elastiekje en de gepaste
takken.
Het touw en de elastiek vind je in je zakje. Maar de takken moet je zelf zoeken tijdens je wandeling. Ga op
zoek naar een V-vormige tak. Mocht je dit niet vinden, dan kan je nog altijd met het touw enkele takken
aan elkaar binden.
Plaats je elastiekje op de uiteinden van de V-vormige tak en klaar!
In je zakje vind je ook zaadjes. Zoek onderweg een beetje klei grond en rol de zaadjes in de klei tot een
bolletje.
Hou zowel de katapult als jouw zaadbom bij tot het einde van de wandeling.

De kinderen volgen de route nu verder met behulp van de tochttechnieken in hun zakje. (Ter controle:
volg knooppunt 244 tot aan opdracht 2.

OPDRACHT 2: BOOM
Opdracht 2 voor -10 jarigen: (+10 jarigen: zie hieronder)
Met een waskrijtje, een wit blad en een boom (ja echt!) kun je echte kunst maken. Hoe? Heel simpel...
Zoek een boom uit met een mooie stam met wat reliëf. Houd het wit vel papier tegen de boom en kras er
met de zijkant van de punt van een waskrijtje overheen. Als je zachtjes drukt en kleurt, zie je de vorm van
de schors op je papier verschijnen!

Vind je het leuk, dan kan je thuis ook nog aan de slag met andere bomen en kan je een schorsenboek
maken.
Maak afdrukken van zoveel mogelijk verschillende bomen. Schrijf erbij welke schors van welke boom is.
Er is vast iemand in jouw omgeving die je daarbij kan helpen. Bundel je afdrukken: rijg er bijvoorbeeld
een touw doorheen, doe ze in een mooie map of maak zelf een mooie omslag. En klaar is je schorsenboek.

Opdracht 2 voor +10 jarigen:
Heb jij een idee hoe je de hoogte van een boom meet?
Kies de boom waarvan je de hoogte wil meten.
Ga op een afstand van de boom staan en schat de hoogte en onthou dit getal.
Is deze schatting juist?
Neem de 2 satéstokjes van ongeveer 25 cm lang. Je houdt het uiteinde van het ene twijgje min of meer
horizontaal dicht bij je oog en het andere twijgje staat loodrecht op het andere uiteinde, als een rechte
hoek. Zie de tekening onderaan.
Dan stap je achteruit tot de top van het rechtopstaande twijgje samenvalt met de top van de boom. Let
op dat je je boommeter evenwijdig met de grond houdt! Als je het punt bereikt hebt waar het bovenste
punt van je meter samen valt met de top van de boom, is de hoogte van de boom (C) gelijk aan de afstand tussen jou en de boom (A), plus je eigen lengte (B).
Je hebt geen lintmeter, maar de stokjes zijn ongeveer 25cm lang, dus 4x zo’n stokje is 1m. Neem passen
van 1m, en tel de passen. Bij dit bedrag tel je je eigen lengte bij.
En… is dit getal dichtbij jouw eerste schatting?

De kinderen kunnen na de STEM-opdracht hun tochttechniek verder volgen naar de volgende stop.
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunt 244 tot de volgende stop.

OPDRACHT 3: WATER
We zijn aangekomen op stoppunt 3 en hier zien we een beekje lopen. We willen nu wel eens testen hoe
zuiver het water van deze beek is. Neem het bekertje uit het zakje en doe er een beetje water in.
Deel 1:
Allereerst moet je weten dat water uit allemaal hele kleine deeltjes bestaat. Deze deeltjes trekken elkaar
aan zoals magneten. Hierdoor ontstaat een onzichtbare filmlaag op het water. Hierdoor kunnen lichte
voorwerpen, zoals kleine waterinsecten, op het water drijven of zelfs lopen. Dit kan enkel bij zuiver water.
Zoek in jullie zak de volgende materialen: Een potje en een punaise.
Neem het potje en vul het met water uit de beek. Let wel op dat er zo weinig mogelijk takjes, gras of
modder in het water drijven. Neem nu de punaise en leg die voorzichtig, met de punt naar boven, op het
water zodat hij blijft drijven. Lukt het?
Dan is het water in de gracht zuiver. Zakt de punaise meteen naar de bodem, dan is het water toch vervuild (ook al zie je de vervuiling niet).
Tip: Test dit thuis nog eens uit met kraantjeswater.
Als het water vervuild is, kunnen de waterdeeltjes zich niet aan elkaar vasthouden. Hierdoor is er geen
filmlaagje op het water en kan het voorwerp of insect niet blijven drijven.
Deel 2:
Vervolgens gaan we eens kijken of het water niet ‘zuur’ is. ‘Zuur water’ is water waarvan de zuurtegraad
of pH- waarde lager dan 7 is. Als het water van onze beek ‘zuur’ is dan betekent dit dat het water verontreinigd is.
Maar hoe zien we dit nu? Heel simpel: rode kool!
Het water waarmee we de rode kool hebben gewassen, is het perfecte hulpmiddel om ‘zuur’ water te ontdekken.
Gebruik opnieuw het potje met water dat je net gebruikte in de vorige test. Haal er de punaise uit.
Er zit ook een pipet in je zak die reeds gevuld is met rode kool-water. Doe een pipetje van dit rode
kool-water in je potje bij het water uit de beek.
Is het water van de beek proper dan kleurt het lichtblauw, maar is het ‘zuur’ dan zal het rood kleuren.

Hou het water in het potje bij, zet er het dekseltje op en neem het mee naar de volgende stop. Daar wacht
een proefje waar je dit water ook voor kan gebruiken.

OPDRACHT 4: KOMPAS
Je bevindt je nu aan stop 4. Maak een kompas en wandel verder in de richting van het zuiden.
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunt 638 tot de volgende stop.
Opdracht:
Het magnetisch kompas is een oud navigatiehulpmiddel voor het aangeven van de vier windrichtingen:
Noord, Oost, Zuid en West. Als je er geen op zak hebt, kan je er zelf eentje maken.
Zoek in je zak naar de volgende materialen: een naald, een magneetje, een stukje kurk en je potje gevuld
met water uit opdracht 3.

Maak je eigen kompas:
Stap 1: Een kompasnaald maak je uit een stuk metaal dat kan worden gemagnetiseerd. Hiervoor gebruiken we een naainaald. Je kan de naald magnetiseren met een magneet.
Wrijf met de naald steeds in dezelfde richting over de magneet. Wrijf niet heen en weer! Na 50 keer, zal de
naald gemagnetiseerd zijn.
Stap 2: Steek de naald in de kurk of leg het erop. Steek de naald horizontaal in de rand van de kurkschijf,
zodat de naald de kurk doorboort en uit de andere kant komt.
Stap 3: Leg het kompas in water. De gemagnetiseerde naald zal zich uitlijnen met het aardmagnetisch
veld langs de noord-zuidlijn.
Tip: Hou het kompas uit de wind! En zorg ervoor dat de magneet ver weg is. Deze kunnen immers het
kompas verstoren.
Stap 4: Ga na of de naald is gemagnetiseerd. De naald en kurk moeten langzaam met de klok meedraaien
of tegen de klok in, om uiteindelijk van noord naar zuid te wijzen. Als het niet beweegt, wrijd of tik dan
nogmaals op de naald om het verder te magnetiseren.
Stap 5: De gemagnetiseerde naald wijst nu van noord naar zuid. Maar welke kant is nu het noorden?
De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. ‘s Middags
staat de zon in het zuiden. Kijk hoe laat het is en waar de zon staat.
Bepaal op basis hiervan welke kant van de naald naar het noorden wijst.
Zet de tocht voort in de richting van het zuiden.

OPDRACHT 5: GELUID
Je bevindt je nu aan stop 5.
De kinderen kunnen na de STEM-opdracht de tochttechnieken volgen naar de volgende stop.
Deze vinden ze in de zak die ze net kregen.
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunt 248 tot de volgende stop.
Opdracht 5 voor -10 jarigen: (+10: zie hieronder)
Benodigdheden in de zak: Stylo of stift, ronde karton ter grootte van een CD
Ga op een plek naast het pad staan. Maak het nu zo stil mogelijk en luister heel goed naar de geluiden uit
je omgeving. In je zak vind je een rond kartonnetje. De plek waar jij nu staat is als het ware het midden
van het karton. Schrijf de geluiden die je heel dicht bij jou hoort in het midden. De geluiden die je verder
weg hoort schrijf je richting de rand van het karton, in dezelfde richting als waar het geluid vandaan lijkt
te komen. Hoe verder weg je denkt dat het geluid is, hoe dichter bij de rand je het geluid opschrijft. Daarna mag je het karton weer in je zak steken.

Opdracht 5 voor +10 jarigen:
Als je weet dat de kerk 1,55km verwijderd is van deze plek en dat de geluidssnelheid 343 meter per seconde of 1234,8 km/h bedraagt. Hoe lang duurt het dan vooraleer het luiden van de klokken ons oor op dit
punt van de wandeling bereikt?

OPDRACHT 6: ENERGIE
Je bevindt je nu aan stop 6.
De kinderen kunnen na de STEM-opdracht de tochtechnieken verder volgen naar de volgende stop. Deze
vinden ze in de zak die ze net kregen.
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunt 248 tot de volgende stop.
Wat verder in de straat zien jullie heel wat zonnepanelen liggen. Deze zetten de energie van het zonlicht
om naar elektriciteit.

In jullie zakje vinden jullie een batterijtje en een LED-lampje. Slagen jullie erin om het LED-lampje te doen
branden?
Is het gelukt? Kijk eens goed naar het LED-lampje. Deze heeft 2 beentjes waarvan het ene al wat langer is
dan het andere. De lange poot moet aan de positieve kant van de batterij +, de korte poot aan de

negatieve kant, -.
Kleef één van de pootjes vast met een stukje isolatietape aan de batterij en duw met je vinger het andere
pootje op de batterij om je mini-zaklampje aan te doen.

OPDRACHT 7: KADONKELPUNT
Je bevindt je nu aan stop 7.
De kinderen kunnen na de STEM-opdracht de tochttechniken volgen naar de volgende stop. Deze vinden
ze in de zak.
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunt 248 tot de volgende stop.
Opdracht 7:
Deze keer geen opdracht, maar wel een weetje of een beetje geschiedenis van de omgeving. Weet jij
waarom deze plek de ‘KADONKELPUT’ heet?
Een konkel is een oud woord dat verschillende betekenissen heeft waaronder ook draaikolk, dal of waterbron.
Het driehoekje van de Viergatenstraat en de Bontestraat hier in Oetingen was een oriëntatiepunt “da(an)
konkelput” en door een mogelijke verspringing van twee letters komt men tot het vlotter klinkende
“Ka-donkelput”. (Net zoals de verspringing bij de woorden “nemie” en “menie” = niet meer).
Sommigen noemen het plekje ook het honnenkerkhof (hondenkerkhof). Waarschijnlijk werd deze plek
vroeger ook gebruikt als sluikstort.
Bron: Roger Poelaert - Heemkundige Kring van Gooik

OPDRACHT 8: GESTEENTEN
Je bevindt je nu aan stop 8.
De kinderen kunnen na de STEM-opdracht de tochtechnieken verder volgen naar de volgende stop. Deze
vinden ze in de zak die ze net kregen.
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunten 242 en 239 tot de volgende stop.
Op deze plaats zie je allemaal stukken gesteenten liggen van de steenkapperij.
Wist je dat er verschillende soorten gesteenten bestaan?
Ze bestaan allemaal uit andere mineralen en fragmenten. Ben je benieuwd welke soort stenen je hier ziet
liggen? Loop er even voorzichtig door en zoek een steen waarvan je de naam wil weten.
Via deze link kom je op een zoekkaart (determinatietabel). Begin onderaan bij start en probeer telkens de
vraag te beantwoorden met ja of nee. Soms moet je de steen echt van heel dichtbij onderzoeken.

Schuilt er een archeoloog in jou? Zoek je wel eens fossielen? Wist je dat je in gesteenten ook fossielen kan
terug vinden? Als je gesteenten eens aandachtig bekijkt, zal je wel een fossiel vinden!
Hierboven zie je als voorbeeld een tentakel van een inktvis in zwart kalksteen.

OPDRACHT 9: INSECTEN
Je bevindt je nu aan stop 9.
De kinderen kunnen na de STEM-opdracht de tochtechnieken verder volgen naar de volgende stop. Deze
vinden ze in de zak die ze net kregen.
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunt 239 tot de volgende stop, tevens het eindpunt.
Ga rond deze plaats opzoek naar 3 verschillende insecten. Denk bij elk van de 3 insecten luidop na over
de volgende 2 vragen:
Wat is een mogelijke rol of nut van dit insect in de natuur? (onderstaande iconen kunnen tips zijn)( -> nog
toevoegen: iconen van compost/vruchtbare grond/groter beest of vogel dat insecten eten/…)
Zou dit insect mogelijks als voedsel kunnen dienen voor mensen?

OPDRACHT 10: ZAADBOM
Hoera! Je hebt het gehaald! Je bent aan de eind van de tocht.
Nog één opdrachtje te gaan!
De lente is er bijna, hoog tijd dus om al wat bloemetjes te zaaien. Schiet jouw zaadbom met je katapult
naar het daartoe voorziene graspleintje op het Kerkplein. (Enkel op het graspleintje waar dit bordje
hangt.)
Je mag de zaadbom ook meenemen naar huis en het afschieten in jouw eigen tuin.
Kom in de lente nog eens langs en aanschouw het bloemenveldje.

