
Hemel en aarde wandeling




Hallo, ik ben Tjiep. Ik ben toch zo blij dat ik kan vliegen! Ik vlieg 
het liefst de hele dag.

Soms sta ik ook wel eens op de grond, met mijn pootjes op de 
aarde. Maar ik kan ook hoog in de lucht zweven, en dan voel ik me 

in de hemel.

Ik ga vandaag met je mee het bos in! Daar kun je van alles te weten komen over de hemel 
en de aarde. En misschien kom je mij ook wel tegen, en anders zeker wel een van mijn 
vriendjes of vriendinnetjes. Ga je mee op weg?

Voor dat we gaan een paar tips:


- neem iets te eten en te drinken mee! En misschien ook een picknickkleedje. Want er 
zijn hele mooie plekjes onderweg waar je kunt zitten en spelen.


- kijk goed naar de foto’s: daarmee kun je je weg vinden!

- soms krijg je een opdracht om iets te maken of op te nemen. Je resultaten kun je sturen 

per Whatsapp naar Miriam, 06-29606012.

- Doe je deze wandeling op Hemelvaartsdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur? Dan kun je 

bij de Goede Herderkerk lekker iets drinken als je terugkomt.

- Doe je de wandeling op een ander moment? Dan zijn wij er niet. Maar toch veel plezier!


Nou, sla je vleugels uit en vliegen maar! O nee, dat kunnen jullie niet he, dan maar in de 
benen! 






1.De wandeling begint als je vanaf de Goede Herderkerk de Piersonlaan 
uitloopt richting de Aalberselaan. Die steek je over (goed uitkijken!) en dan zie 
je aan je linkerkant een hele hoge boom. Kijk maar op de foto. Is het 1 boom, 
of twee, of zijn het er meer? 

Van bovenaf kan ik het heel goed zien. Maar jullie moeten er misschien wel 
even omheen lopen.





2.  Ga linksaf de Schokkinglaan in en 
dan de eerste rechts, richting nummer 
3 en 5. Door de houten paaltjes 
richting het fietspad. Daar linksaf. 





3. Je komt op een stukje verharde straat. Misschien kun je dat hinkelend of 
huppelend oversteken. Aan je rechterhand zie je een hek. Daar gaan we het 
bos in. Nou ja bos… links en rechts ligt een heel groot veld. Daar wordt 
graan en mais op verbouwd. Zo geeft de aarde voedsel voor mensen om te 
eten. En ook vogeltjes zoals ik pikken graag een graantje mee. Als jij een 
boer was: wat zou jij dan op dit veld verbouwen, wat je lekker vindt om op 
te eten? 





4.Neem bij de splitsing het linkse pad, niet langs 
het veld, maar het bos in. Langs dit pad staan een 
heleboel bomen. Niet alleen gewone bomen, ook 
tweeling, drieling, en zelfs een zesling-boom! 
Hoeveel kun jij er vinden? 


5 Aan het einde van het pad ga je rechtsaf. In dit stuk bos wonen heel veel van mijn vriendjes. Als 
je stil bent kun je ze horen.

Weet je wat? Maak met de telefoon van papa of mama een geluidsopname waarop je zoveel 
mogelijk vogels hoort. Stuur die maar via Whatsapp naar Miriam, 06-296060122. Je mag het nu 
meteen doen, of straks, net wat je wilt. 


6. Hier zie je een splitsing met twee paden. De ene is open, over 
de andere ligt een dunne boomstam in de weg. Neem het linkse 
pad en spring over de boomstam. Jij laat je toch niet 
tegenhouden? 




7. Je komt op een splitsing bij een paaltje met een nummer erop. Wat is het nummer? 41? Ja dat 
klopt. Vogels kunnen niet zo goed rekenen, maar jij vast wel. Een 4 en een 1, hoeveel sommetjes 
kun je daarmee maken? Straks kom je ook nog langs paaltje 42 en 43. Volg de pijlen op 
de paaltjes en je blijft op de goede weg!




8. Vogels vliegen vaak hoog. Maar soms scharrel ik ook 
met mijn neus over de grond. Dan zie ik heel veel mooie 
dingen, denne-appels bijvoorbeeld. Zoek jij eens een paar 
mooie denneappels en probeer er iets mee te maken. Een 
letter, of een hartje, of een pijl. Maak er een foto van en 
stuur die op!





9. Als je de nummers gevolgd hebt, ben je nu op een 
zandpad met rechts een hek. Je kunt hier op twee 
manieren langs. Of je gaat door het klaphekje, of je 
gaat over het wildrooster. Vind je dat een beetje eng? 
Ja dat kan, veel kinderen vinden dat. Ik ben blij dat ik 
vleugels heb en eroverheen kan vliegen. Maar jij kunt 
ook door het klaphek gaan. Daar ben ik dan weer niet 
sterk genoeg voor, maar jij vast wel!


10. Wat een mooi uitzicht heb je hier! In het bos zie je vooral de aarde, hier kun je ook de blauwe 
hemel zien. En nog veel meer. Hier mag je best even pauze nemen om lekker te spelen, iets te 
eten of te drinken, of een spelletje te doen: ik zie ik zie wat jij niet ziet, bijvoorbeeld! 






11. Ben je uitgerust? Dan gaan we verder! Vanaf de bankjes ga je naar rechts. Welk pad je neemt? 
Linksom of rechtsom de heuvel af? Dat maakt niks uit!


Je komt op een zandpad over de hei. Bij deze kruising, met rechts 
een mooie krentenboom, ga je rechtsaf. Die boom is heerlijk om een 
nestje in te bouwen trouwens….




12. Het zandpad splitst weer, zoveel wegen kun je nemen op aarde! 
Daar heb je als vogel geen last van, je kunt gewoon in een rechte lijn 
vliegen, waar je ook maar heen wilt. Deze keer neem je het rechtse 
pad. 





13. Je komt nu bij een geweldige klimboom. Kun je ook eens even voelen 
hoe het is om een vogel te zijn en een nestje in de boom te hebben. Tussen 
hemel en aarde. Probeer het maar!





14. Alweer een wildrooster met een klaphek. Hier heb ik je hulp 
nodig. Ik hoorde laatst van een boer met een probleem. 

Een boer is op weg naar de markt met een wolf, een geit en een 
kool bij zich.

Hij moet hier door het klaphekje, maar er is geen ruimte voor 
iedereen. Hij kan maar een ding tegelijk meenemen door het 
hekje. Maar hij kan de geit niet alleen met de wolf laten (dan eet 
de wolf de geit op) en ook de kool kan niet alleen met de geit 
gelaten worden (dan eet de geit de kool op).


Hoe moet de boer de wolf, de geit en de kool alledrie door het 
hekje krijgen? Probeer het maar eens uit. (Hint: Hij moet eerst 
alleen met de geit door het hek….)


15. Langs dit pad groeien hele mooie bloemen. Neus op de grond: 
kun je deze vinden? Dit plantje heeft een hele mooie naam: 
Lievevrouwebedstro. Die naam komt van Maria, de moeder van 
Jezus.Over het ontstaan van de naam lievevrouwebedstro doet de 
volgende legende de ronde: Anna (de moeder van Maria) had een 
groot probleem, want haar dochter kon de slaap maar niet vatten. Hoe 
ze ook haar best deed, niets mocht baten. De kleine Maria bleef 
wakker. Diep hierover nadenkend liep Anna door de velden en zag 
plots een bedstro-plantje staan. Ze plukte de bloempjes en stak ze in 
een zak. Na een tijdje waren ze verwelkt en begonnen ze heerlijk te 



geuren. Moeder Anna legde de zak als een matrasje onder haar baby en vanaf dat moment sliep 
Maria als een roos. Als dank mocht het plantje vanaf dat ogenblik lievevrouwebedstro heten. Maar 
er zijn ook verhalen die zeggen dat dit plantje in het kribbetje van Jezus 
gelegen zou hebben. Hoe dan ook is het een heel lief plantje, dat ik ook wel 
in mijn nestje zou willen hebben.


16. Aan je rechterkant kom je een diepe kuil tegen. Durf jij daar doorheen? 
Helemaal omlaag en dan weer naar boven? En ook weer terug natuurlijk! 
Pff, dat valt niet mee he! 

 


17. Heb je de vogelgeluiden al opgenomen? 
Anders kun je dat nog doen. Bij deze splitsing 
ga je rechtsaf.




18. Water! Dat is heel belangrijk om te kunnen leven voor mensen 
en voor vogels! Waar komt het water in deze pomp vandaan denk 
je? Uit de hemel, of uit de aarde?





19. Neem het smalle pad naar 
links, met aan je linkerkant een 
graanveld. Je laat de camping 
rechts liggen. Bij een paaltje met 
nummer 47 hou je links aan. Er 
staat ook een dier op het paaltje. 
Wat is dat voor dier, weet je dat? 







20. Je houdt steeds links aan, het smalle pad. 

Langs dit pad kom je aan de linkerkant twee bomen tegen. 
Een hele jonge boom en een hele oude. Hoe veel jaar 
verschil zou er tussen die twee bomen zitten denken jullie?

En wat is het grootste verschil tussen de oudste en de 
jongste persoon in jullie gezin of familie?


21.  Aan het einde van het pad kom je weer op het fietspad. Daar ga je rechts en het eerste pad 
weer links. Je bent weer op de Schokkinglaan! 

Nu ben je er bijna.

Je gaat linksaf en dan rechtsaf de Piersonlaan in.

Steek weer voorzichtig de Aalberselaan over en….


22. Gefeliciteerd, goed gedaan! Je bent weer bij de Goede Herderkerk. Ik hoop dat je plezier hebt 
gehad in mijn wereld van hemel en aarde! Kom je nog eens terug? 


