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Uitstappen in de buurt
Veel mensen kennen hun eigen omgeving niet zo goed. Daar kan je
de komende vakantie verandering in brengen.

Gidsen in je buurt
Maak een fiets- of wandeltocht
langs bezienswaardige gebouwen
en plekken. Dat kan een kerk of
een kapelletje zijn, een leegstaand
fabrieksgebouw, of een mooie wegel.
Maak een inventaris van wat je in
de buurt boeiend vindt. Stippel dan
een route uit die langs die bezienswaardigheden leidt. Zoek op het
internet of in de bib informatie
over die gebouwen en plekken. Kijk
kritisch naar de info die je vindt:
wat is interessant, wat gaan mijn
ouders of broer, zus of vrienden tof
vinden? Wanneer een gebouw tien
keer verbouwd werd, moet je niet
die tien jaartallen opsommen. Maar
misschien vind je wel een leuke
anekdote over één van die verbouwingen? Wanneer je klaar bent,
spreek je een tijdstip af waarop je je
gezelschap zal gidsen. Jij wandelt of
fietst voorop en stopt bij de plekken
die je hebt uitgekozen. Daar vertel
je jouw verhaal. Uiteraard mag je
spiekbriefjes gebruiken!

Door de velden!
In veel gemeenten zijn er heel wat
zogenaamde trage wegen. Dat zijn
wegels die door de velden, langs
akkers en weiden leiden. Zijn er
in jouw buurt van die onbekende
weggetjes? Ga ze maar eens zoeken.
En maak er een route van die je
samen met je familie of vrienden
wandelt of fietst. Misschien woon

je wel dicht bij velden en/of bossen?
En heb je sportieve familie of vrienden? Stippel voor hen een mountainbike-parcours uit! Voorzie je
route van pijltjes. (Die moet je na
afloop natuurlijk weghalen.) Je kan
ook reclame maken voor je parcours. Stop in de brievenbus van je
buren een uitnodiging om (al dan
niet samen) je moutainbikeroute te
rijden. Als je hun e-mailadressen
hebt, kan je ze natuurlijk ook een
mailtje sturen!

De pijltjes van de wandeling van Jan en het mountainbikeparcours van Bieke zijn
zeer persoonlijk. (Foto’s Frank Pollet)

