WINKELWANDELZOEKTOCHT

A N T W O O R D F O R M U L I E R

Doe mee met de leuke winkelwandelzoektocht van
Sjarabang vzw en maak je tocht door Mechelen op
zoek naar geitjes en kalfjes nog leuker!

Naam:

Kans maken op een prachtig versierd kalfje of
geitje,
geschonken
door
Mechelen
MeeMaken?
Breng dan dit ingevulde antwoordformulier voor
30 april 2022 naar Uit in Mechelen - Dienst
toerisme - Vleeshouwersstraat 6.

Gsm-nr: ..............................................

Veel plezier!

.......................................

..............................................

E-mail: ..............................................

Schiftingsvraag: In hoeveel verschillende talen werd
het woord geit geschreven op het gouden geitje, ergens
te vinden in de OLV-straat?

Welk woord kan je vormen als je alle vragen oplost?
.......................................
1. Dit geitje heeft een voorliefde voor boeken, draagt
een petje en luistert naar muziek. Op welke manier is ze naar de
winkel gerold?
2. Dit geitje krijgt een warme knuffel. Ik zie u graag hoort ze in haar
oor. Wat antwoordt het geitje?
3. Op dit kalfje leven kleine groene mannetjes, ze klimmen en kruipen op
zijn rug. Wat koop je in de winkel waar hij staat?
4. In welke winkel vind je het geitje dat vele deuren kan openen?

1.
2.
3.
4.

5. Grom, grauw,… dit dier is niet wat het lijkt. Zijn groene ogen staren
je gevaarlijk aan. Als welk dier is dit kalf vermomd?

5.

6. Deze drie woorden helpen je het kalfje te vinden: Frida Kahlo, jungle,
bloemenkroon. Zie je ook welke blauwe vogel we zoeken?

6.

7. Welke kleur heeft het kalf dat je vindt bij Stitch and co?

7.

8. Welke lekkernij vind je op de achterbil van het kalfje bij beenhouwerij
Dockx?
9. Dit geitje leest graag. Neem je bril en maak deze zin af:
‘You see better, when you’re… ’

8.
9.

10. Waar staat het geitje dat je binnen de tijd schaakmat zet?
11. Spiderman wordt spiderkalf, maar wie maakte dit superheldenkalfje? De
kinderen van de… ?
12. Welke schilder vind je op het kalfje bij het Kunstuur?
Tip! Niet alle geitjes of kalfjes gevonden? Kijk eens op de facebookpagina van Sjarabang vzw.

10.
11.
12.

Lees het verhaal bij de winkelwandeltentoonstelling en ontwerp je
eigen creatieve kalfje en geit.
Geit Bokke stond stil.
Hij kwam zijn kot niet meer uit.
Geen fris groen blaadje of zonnestraaltje kreeg hem buiten.
Hij keek enkel wat koppig en bokkig om zich heen.

Voorzichtig keek Bokke door een kier van de staldeur.
Zijn ogen moesten wennen aan het zonlicht.
In de verte zag bij twee oren uit de waterput steken.

Zo snel hij kon liep hij door het lentegras.
Buiten sprong Blanket, het kalfje van de buren, vrolijk door het gras. Hij sprong over het hek, over stenen en omgevallen
Ze stak haar natte neus in de lentelucht.
boomstammen.
Keek naar bloemen die hun blaadjes voorzichtig opende.
Hij liep steeds verder en voelde de zon op zijn vacht.
En luisterde naar tjilpende mussen.
Geit Bokke hoorde in zijn stal hoe Blanket zong, danste en sprong.
Bah, bokte Bokke boos.
Wat een kabaal daarbuiten.
Blanket, danste op het hek.
Sprong over stenen en takken.
Zong mee met vogels en bijen.
Ze sprong steeds verder en hoger.
De zon scheen in haar gezicht en plots… Plons!
Ze viel in een put.
‘Help’ riep Blanket luid.
Bokke bokte verder ‘wat een lawaai’.
‘Help’ riep Blanket nog luider.

Bij de put zag hij Blanket, ze hield zich stevig vast.
Met een grote tak in zijn bek trok Bokke Blanket uit de put.
Ze vielen uitgeput naast elkaar.
Oef, dacht Blanket opgelucht, wat fijn dat Bokke me uit de
put hielp.
Oh, wat leuk om weer buiten te zijn, dacht Bokke blij.
Sinds die dag zijn het kalfje en de geit onafscheidelijk.
Ze spelen samen in de wei.
Ze springen, dansen en zingen.
En heel af en toe, als het nodig is, helpen ze elkaar nog
eens uit de put.

Het
winkelwandel
DOEBOEKJE

Het
winkelwandel
BOEBOEKJE?

Sjarabang en Mechelen MeeMaken hechten veel belang aan uw privacy en houden zich aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming; De gegevens worden enkel gebruikt voor eigen activiteiten. Je
hebt het recht om jouw gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.

