
KERST-
DOE-
TOCHT

Hierbij het kerstroute-
plan dat je moet volgen 
om je weg naar de 
magische opdrachten 
te vinden. En wij zijn 
uiteraard nieuwsgierig 
of jij in jezelf een 
kerstman, elf of 
rendier ontdekt.

Drop jouw ingevuld 
antwoordformulier 
in een van de kerst-
brievenbussen 
en wie weet ont-
vang je wel een 
leuk cadeautje!

Veel plezier!

(meer info www.turnhout.be/
winterwandelingen).

Fijn dat jij wilt deelnemen aan onze kerst-doe-tocht! Ben je er helemaal 
klaar voor? Goed uitgeslapen, iets lekker gegeten en heb je je (kerst)muts mee? 
Ja! Komaan, vlieg er dan maar in!
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Wat een mooie raamtekeningen, maar waarom zijn 
dit dezelfde? Twee gekke kerstmannen met hun elfen 
en rendieren. Of, ohjee, kijk daar … neen, dat is toch 
niet hetzelfde. Hoeveel verschillen tussen de twee 
tekeningen kan jij vinden?   
 ☐   4
 ☐   5
 ☐   6

Wil jij de kerstman helpen? De elfen zijn een beetje 
ondeugend geweest en hebben de cadeautjes van 
de kerstman verstopt. Hopelijk kan jij ze terugvinden! 
Zodat de kerstman ze toch nog onder de kerstboom 
kan leggen. Is het gelukt? Echt waar! Super, waar 
waren de cadeautjes verstopt?

De kerstman is een echte acrobaat en moet soms 
over smalle en gladde daken lopen. 
Kan jij dat ook? Is het je gelukt? Wil je het dan ook 
eens als een echte kerstman in het donker proberen?  
Trek je (kerst)muts over je ogen en doe het nog een 
keer. Hoeveel pogingen had je nodig?

De rendieren van de kerstman die vliegen, slingeren 
en springen in het rond over de daken, tussen de 
bomen, … Kan jij zo ver springen als een rendier? 
Over hoeveel paaltjes ben jij gesprongen?

Cadeautjes rondbrengen is niet altijd even 
gemakkelijk. Af en toe moet je eens op een huis 
klimmen en klauteren om binnen te geraken. Hoe 
goed kan jij eigenlijk klimmen? We zullen dit eens 
testen met de monkey bars. Hoeveel kan jij er aan?

Als het heel glad is durft de kerstman ook wel eens te 
schaatsen en laat hij zijn slee en rendieren rusten. 
Laat eens zien hoe goed jij kan schaatsen. Doe een 
schaatsbeweging na op de 2 pads, maak er een 
leuke foto van en deel deze op jouw facebook met 
de hashtags #sportinturnhout 
#sportersbelevenmeer #winterinturnhout 
#kerstdoetocht of mail hem naar 
sportdienst@turnhout.be
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Schiftingsvraag

Contactgegevens

ANTWOORD:

ANTWOORD:

ANTWOORD:

ANTWOORD:

ANTWOORD:

Hoeveel magische antwoorden ontvangen wij in onze kerstbussen? 

Naam en voornaam ouder:

E-mail of telefoonnummer ouder:

Naam en voornaam kind:

Leeftijd kind:
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