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Beste deelnemer(s),

Onze tocht start hier aan De Batteliek (de voormalige kerk van Battel). Vlak boven de locker waaruit u de flyer heeft 
genomen vindt u meteen ook het eerste informatiebord. Er werden verschillende borden op de 10 km lange tocht 
(paarse parcours) geplaatst. Voor de mensen waarvoor deze 10 km nét iets teveel is, is er ook een ingekorte versie van 
5 km voorzien (roze parcours). De mensen die nog een beetje verder willen wandelen kunnen een extra uitbereiding 
van ongeveer 1.3 km extra op het paarse parcours volgen (oranje parcours).  

De borden zijn genummerd. Batteliek is punt 1, kijk vervolgens op het bijgevoegde plannetje om te zien waar het 
volgende punt ligt.

Op de borden vindt u telkens een beperkte hoeveelheid informatie terug over de plaats waar u zich op dat moment 
bevindt en een QR-code. Na het scannen van deze code komt u op een website terecht waar u nog meer informatie en 
foto‘s kan terugvinden. Heeft u na het lezen van deze teksten nog steeds zin in meer geschiedenis van Battel, dan kan u 
via volgende link de volledige informatiebundel opvragen (www.2800battel.be/wandeling-infobundel/)

Voor de kinderen hebben we enkele opdrachtjes bedacht. Ze bevinden zich allemaal binnen de ingekorte toer van 
5 km. Meer informatie hierover kan u in deze folder terugvinden.

Mogen wij alvast vragen om u aan de geldende coronamaatregelen te houden. Respecteer het milieu, en laat dus geen 
folders, verpakkingen of blikjes achter. Respecteer de privacy van de bewoners op de verschillende punten. 
Mede dankzij hun bereidwillige medewerking is dit initiatief tot stand kunnen komen.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan je steeds terecht op event@2800battel.be. Bij problemen kan je ons 
tussen 9 en 20u bereiken op het nummer 0465/08.03.79 (enkel telefoon, geen sms of Whattsapp).

Geniet van de tocht !!!

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Ma         8u00 tot 19u30
Di           8u00 tot 19u30
Woe     8u00 tot 19u30
Do          sluitingsdag
Vrij         8u00 tot 19u30
Zat         8u00 tot 19u00
Zon        8u00 tot 18u00

UW LOKALE MAKELAAR



KIDS CORNER
Tijdens het roze parcours zijn er voor onze kids enkele opdrachten  
voorzien. Ga mee op zoek en win misschien wel een héééél leuke prijs. 
In de loop van mei, juli en september trekken we telkens 1 winnaar uit 
de inzendingen. 
Vergeet ook zeker niet op de achterkant van deze pagina te kijken.

Ga onderweg op zoek naar de bovenstaande foto‘s... 

Als je een foto hebt gevonden, zet dan een kruisje in het bijhorende vakje. 

O
PD

R
A

C
H

T
 1



Op het parcours kan je eveneens 10 bordjes terugvinden 

met een letter. Een voorbeeld van zo‘n bordje zie je hiernaast. 

Noteer hieronder de letters en probeer hier op het einde van de 

wandeling samen met de (groot)ouders een woord mee te 

vormen dat iets met Battel/Mechelen te maken heeft.

Ter  hoogte van informatiebord 4 is er nog een opdracht die 

belangrijk is om het woord voor de letteropdracht te kunnen vormen.

Op het bord staat een afbeelding waarin je 4 verschillende cijfers 

terug kan vinden. Rangschik de cijfers van groot naar klein...nu heb je 

de code om de deur van het kastje te openen.
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Maak tijdens de wandeling een leuke, grappige of knotsgekke selfie van 

jullie gezinnetje en mail deze, samen met het gevonden woord, door naar 

event@2800battel.be. Vermeld duidelijk de namen en leeftijden van de kids.

In de loop van mei, juli en september trekken we telkens een winnaar. 

De winnaars zullen via mail op de hoogte gebracht worden.
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