
Wandeling Parsival 
Omdat hele dagen thuis zitten toch niet alles is, hebben wij een leuke wandeling gemaakt die jullie samen 

met jullie kinderen kunnen maken. Onderweg zijn er enkele posten waar je een vraag/opdracht zal 

vinden. Op de achterzijden vinden jullie een kaartje waarop de route en de posten zijn aangeduid. 

Passeert de wandeling in jou buurt? Pik daar dan in! Er is geen begin of eind punt en je kan de wandeling 

in elke richting doen. Dit allemaal zodat jullie niet te veel andere wandelaars tegen komen. Gebeurt dit 

toch? Hou dan zeker voldoende afstand! Vergeet ook niet dat je deze wandeling enkel in gezinsverband 

mag doen en alle andere Corona-maatregelen moet respecteren. 

 
 
 

Het doel van deze wandeling is om uiteindelijk een woord te bekomen. Dit woord bestaat uit 6 letters, die bij elk van de zes posten te vinden zijn 

door een opdracht juist uit te voeren. Het cijfer van de post zal overeenkomen met de volgorde van de letter voor het antwoord. Komt u als eerste 

post 3 tegen met als letter Q dan zal de Q de derde letter van het woord zijn. Indien jullie denken het woord gevonden te hebben, kunnen jullie 

controleren of deze juist is door te surfen naar www.parsival.be/xxxxxx (xxxxxx moeten jullie vervangen door de door jullie gevonden code). 

Bijvoorbeeld: de code is “corona2020”, dan moeten jullie surfen naar www.parsival.be/corona2020 en dan zullen jullie daar te weten komen of jullie 

alle vragen juist hadden. 

 

 

Veel wandelplezier! 
 

Heb je vragen? Mail dan gerust naar leiding@parsival.be 
 

Stevige linker, 
De leiding 
 
PS: Aan het oude lokaal (en nieuwe) staat ook een ‘tekeningenbrievenbus’. Indien je hier langskomt mag je er zeker een zelfgemaakte tekening in 
stoppen met eventueel een verwarmende boodschap. Deze tekeningen zullen naar een rust- of ziekenhuis gebracht worden om de eenzame of 
zieke mensen een hart onder de riem te steken.

http://www.parsival.be/xxxxxx
http://www.parsival.be/corona2020
mailto:leiding@parsival.be


Route en posten 
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