Het parelsnoer
van de Heilige Odrada
wandelzoektocht van 6,7 km met foto challenges
voor 6- tot 12-jarigen
startpunt: parking Scheps (Halflochtdijk, Balen)
! vergeet je opgeladen gsm of fototoestel niet
! trek laarzen of waterdichte schoenen aan
Niet toegankelijk voor buggy of rolstoel

Welkom in Scheps, mijn Scheps.
Ik ben Odrada, een jonkvrouw die hier vroeger woonde.
Ik ben geen echte jonkvrouw meer, ik ben een geest,
want ik leefde hier in de 8ste eeuw.
Ik vertel je graag mijn verhaal:
Ik werd geboren in een kasteel dat vroeger hier in Scheps stond. Ik keek er enorm naar
uit om met mijn vader op bedevaart te gaan naar Mol Millegem. Maar nu ben ik erg
triest want van mijn boze stiefmoeder mag ik niet mee. Zij gebruikt nu het paard waar ik
vroeger op reed en nu kan ik niet meer mee op bedevaart. Helemaal in tranen ben ik
naar mijn kamer gelopen, ik ben zo boos dat ik zelfs mijn mooie
parelketting heb kapot getrokken.
Gebruik mijn parelsnoer om de weg door het mooie Scheps te vinden
en vertel mijn verhaal verder!
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Het vertrekpunt ligt niet ver van de parking waar jullie jullie stalen rossen en koetsen
hebben achtergelaten. Mijn boze stiefmoeder mag niet ontdekken dat ik dit verhaal
verder vertel en daarom spreek ik in geheimtaal. Als jonkvrouw moet ik discreet
te werk gaan. Ik kan jullie niet zomaar een kaart
met een wandelroute geven.
Ik geef jullie mijn kostbaar parelsnoer in geheimtaal.
Als jullie de route ontcijferen, komen jullie bij een speciale plaats terecht!
Hier volgt de code voor de wandeling.
Bij elke splitsing van wegen die je onderweg tegenkomt, kijk je naar de
volgende parel. Deze parel zal jou vertellen welke richting je uit moet. Je kan de
route dus enkel ontcijferen als je de code kent en ze goed
volgt. Sla geen wegen over, want dan loop je onverbiddelijk verloren.
Links:

Rechts:
Rechtdoor:
Een foto challenge:

Je vindt het parelsnoer in de tas. Daar vind je ook een noodenveloppe.
Als je helemaal verloren bent gelopen, kan de inhoud van deze enveloppe je weer op het
juiste spoor zetten. Maar ik reken erop dat het jullie ook zonder de noodenveloppe zal
lukken. Veel sterkte!
Loop tot aan de splitsing waar je links het parkje met de kapel ziet. Je
vertrekt hier met de bovenste, blauwe parel van het parelsnoer. Ga op
pad en kijk bij de volgende splitsing naar parel 2 en kies de juiste weg. Alle
zichtbare verharde, onverharde en graswegen tellen mee. Toegangen tot
weilanden tellen niet mee.
Bij een paarse parel voer je een foto challenge uit die je op de volgende pagina
vindt. Laat het verhaal tot leven komen en beeld de 6 taferelen uit
met de attributen die je in je tas vindt. Gebruik het klemmetje
om te markeren waar je gebleven was op het parelsnoer
als je de foto challenge uitvoert.
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foto challenge 1:
Neem het parelsnoer en de jonkvrouw Odrada.
Kies een mooi plaatsje en beeld het eerste deel van het verhaal uit.
Maak een foto van Odrada samen met haar kralenketting die triest is omdat ze
geen paard heeft om op bedevaart te gaan.
foto challenge 2:
Neem Odrada en de boze stiefmoeder met een paard,
zoek een mooie achtergrond en beeld het volgende uit.
De boze stiefmoeder roept naar Odrada als ze vertrekt: "Probeer maar één van
de wilde paarden uit het bos te pakken te krijgen en te temmen."
foto challenge 3:
Neem Odrada en een kudde paarden.
Maak een mini-kruisje uit enkele takjes, gebruik hiervoor het stukje touw in de tas.
Odrada maakt een kruis uit enkele takken. Ze houdt het kruis omhoog terwijl
de paarden op haar afstormen. Een wit paard maakt zich los uit de groep en
buigt het hoofd voor Odrada.
Een beetje inspiratie voor je foto's:
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foto challenge 4:
Neem Odrada en het witte paard.
Odrada bestijgt het witte paard en rijdt ermee naar Millegem.
Het paard is zo snel dat ze nog voor haar vader en haar boze stiefmoeder zal
aankomen.
foto challenge 5:
Neem Odrada en een takje en ga op zoek naar de bron achter de kapel.
Terug aangekomen in Scheps, steekt Odrada een tak in de grond. Op die plaats
ontstaat een bron die nooit opdroogt.
foto challenge 6:
Plaats Odrada aan de kapel.
Na haar dood wordt Odrada de beschermheilige tegen dierenziektes
en droogte. Ter ere van haar werd deze kapel gebouwd.

Wil je graag ook nog een selfie met Odrada?
Links achter de kapel vind je haar standbeeld!

We hopen dat je er van genoten hebt!
Deel je foto's van deze wandeling
op facebook of instagram
met #ontdekbalen
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