Start van de wandeling naast de kerk van Melick bij de paal met

de Markoef. Volg de wandelroute op de tekening. Lees het ver-

haal van Marius en Livia. Speel op de genummerde plaatsen een

spel en kraak de code. Vul de code in op de achterzijde van de

route. Ga naar jongnl.nl en voer de code in.

Jullie zijn niet de eerste kinderen die hier gaan wandelen. Ook

Spel 3 Zoek een steentje, en leg dat op de rug van je hand.

Gooi het steentje omhoog, en probeer het dan op te vangen.

Gooi het dan weer omhoog en probeer het dan weer met de

rug van je hand op te vangen. Hoe vaak denk je dat dit lukt?

Lukt het ook met twee steentjes? En met drie? En met…

Kraak de code Het poortje waar je door bent gelopen heeft een

aantal rechtopstaande spijlen. Hoeveel zijn er? (buitenrand telt niet

heel, heel lang geleden wandelden en speelden hier in de buurt

mee)

Livia. Melick zag er toen natuurlijk heel anders uit. Melick heette

Als de grote mensen een wedstrijd willen spelen, hebben ze

al kinderen. Tweeduizend jaar geleden woonden hier Marius en

Wandel mee met Marius en Livia
toen nog niet eens Melick. In die tijd waren de Romeinen hier de
baas. Zij hebben in die tijd door heel Europa grote wegen aan-

meestal ruzie over wie er moet beginnen. Bij ons in het

dorp was het eerder altijd Claudius, de rijkste van de
stad, die gewoon zei dat hij wilde beginnen. Omdat ieder-

een altijd naar hem luisterde, begon hij dan ook meestal. Een

maand geleden kwam iemand op het idee om ook een spelletje

gelegd. Een van die wegen liep ook door Melick. Luister naar

te maken van wie er mag beginnen bij een wedstrijd. Claudius

tjes die zij vroeger speelden.

wel rijk, maar eigenlijk niet zo slim, want hij had niet in de gaten

wat Marius en Livia jullie te vertellen hebben en speel de spelle-

Spelen is het leukste wat er is. Jammer genoeg hebben we niet

zo veel tijd om te spelen. We moeten bijna elke dag meehelpen

op het land. Als we dan even tijd hebben vinden we het leuk om

tikkertje te spelen, te hinkelen of te schommelen.

Spel 1 Ga op de schommel zitten. Probeer de schommel in
beweging te krijgen zonder dat iemand je aanduwt. Hoe hoog

kun je schommelen als je twintig keer hebt gezwiept?

Kom je hoger als je met zijn tweeën samenwerkt?

Kraak de code Bij een van de banken hangt een

bordje van een

geluksplek. Het nummer van de geluksplek zijn twee dezelfde cijfers.

Welk cijfer is dit?

Vader vertelt vaak over wat hij allemaal ziet als hij met de Ro-

vond dit zo leuk, dat ook hij daaraan mee wilde doen. Hij was

dat hij nu niet meer altijd mocht beginnen met een wedstrijd.

Spel 4 Tel samen tot drie en steek daarna een, twee, of drie

vingers op. Als je de vingers opsteekt zeg je tegelijkertijd hoe-

veel vingers je denkt dat jullie samen opsteken. Wie heeft het

als eerste goed?

Kraak de code Wat is de eerste letter van het woord dat tussen

Rome worden gladiatorengevechten georganiseerd door keizer

Augustus. Wat er precies gebeurt wil pappa ons niet zeggen. Bij
ons in de buurt wordt ook wel eens een gladiatorengevecht ge-

organiseerd. Claudius, die de gevechten organiseert, doet zelf
nooit mee. Wij zouden eigenlijk best wel eens willen zien hoe

voor de echte gevechten.

een been staat.

Spel 5

boven je ogen. Wie kan het langste stil blijven staan?

Kraak de code Achter een van de bomen kun je een bordje
vinden. Welk cijfer staat op dit bordje?

De grote mensen bij ons willen graag overal een wed-

Hou allebei

met je vrije hand de
ken. Je moet

één hand op de rug. Probeer nu

knieën van de ander aan te tik-

er voor zorgen dat de ander niet jouw

knieën aantikt.

Kraak de code

Bij de berkenboom staat een paal van het

hek met een zilveren “ring”. Op de schroef

van de ring staat voor de 2 een letter. Welke

letter is dit?

strijdje van maken. Wie is de snelste? Wie is de sterkste?

We hebben alle twee nog niet geleerd hoe we

gebruiken om er een wedstrijd mee te spelen, zelfs met

niet zo veel dat wij naar school kunnen gaan.

ze dan ook nog wedden op wie er gaat winnen. Maar

we alles onthouden. We hebben zelf een

Wie is de slimste? Als ze iets zien, willen ze dat gelijk

steentjes die ze op een pad vinden. Het liefste willen
ja, dat is eigenlijk ook een wedstrijd.

Vorige week is Marius samen met pappa gaan jagen in het bos.

moeten lezen en schrijven. Pappa verdient

Omdat we niets kunnen opschrijven, moeten
spelletje verzonnen waarin we oefenen om
dingen te onthouden.

Spel 8 We zijn

echt benieuwd hoe ver jij kunt springen. Zet je

met twee voeten af en maak achter elkaar vier sprongen.

Daarna gaat de ander verder. Hoeveel ver denk je van tevoren

dat je in acht sprongen komt? En hoe ver ben je echt gekomen?

Kraak de code Wat is de eerste letter op het bordje op de slagboom?
Vader gaat af en toe met de Romeinen mee op reis. Van een van

zijn verre reizen heeft vader voor ons een spiegel meegenomen.

Het is wel heel erg vreemd om jezelf in de spiegel te zien. Als je

Pappa was heel trots op Marius, omdat hij zo goed met zijn

een ander in de spiegel ziet kijken, zie je alles precies verkeerd

kan mikken, omdat wij samen altijd oefenen met steentjes

dacht. Het is moeilijker dan je denkt.

speer kon werpen. Het is ons geheimpje dat Marius zo goed

gooien. Als we dat samen doen, dan wint Marius bijna altijd.

Spel 7 Leg een grotere kei een eind verder op het pad, of
maak een kuiltje in de grond. Zet vanaf de kei vijf grote stappen

achteruit. Op dat punt maak je met een tak of met de hak van je

schoen een streep in het zand. Ga achter de streep staan en gooi met

drie eikels naar de grote kei of het kuiltje. Wie komt er het dichts bij?

Als je geen eikels vindt mag je ook keitjes of kastanjes gebruiken.

Kraak de code

Hoeveel verschillen tussen de wintereik en de

zomereik worden er genoemd op het informatiebord van het Roer- en

om. Vorige week hebben we zelf een leuk spiegelspelletje be-

Spel 9 We gaan elkaar nadoen, maar dan in “spiegelschrift”.

Ga naast elkaar met het gezicht naar het grote raam staan. Een

van jullie draait zich om, doet twee stappen naar voren en zwaait dan

met een van zijn armen. De ander doet dit dan na. Zwaait de ander
wel met de goede arm? Probeer ook maar eens andere bewegingen

die de ander na moet doen.

Kraak de code Welk cijfer staat links onderaan in de etalage van het
Provinciaal Bureau van JongNL?

kerkpad?

Mamma heeft ons verteld dat Romulus en Remus de stichters zijn

en Remus waren twee weeskinderen die werden opgevoed door

wolf Romulus en Remus in haar bek, en droeg ze naar haar hol

en beschermde ze de kinderen tegen de kou en tegen roofdieren.

Toen Romulus en Remus ouder werden leerde de wolf de twee
kinderen ook hoe ze het beste konden rennen en springen.

mamma zijn we daar nog te jong voor. Als we later groot zijn zul-

gekste standbeelden hebben we uitgebeeld. Het moeilijkste is

heer met een been die op de uitkijk staat. Ga op een

de molen.)

een wolf. Zoals een poes dat bij haar jongen doet, zo nam ook de

len we het wel zien. Nu spelen we alvast Knietik om te oefenen

been staan. Doe een hand op de rug, en de ander

Kraak de code Hoeveel meter is de eikenhouten spil (standerd) van

de molen? (Antwoord is te vinden op een van de informatieborden bij

Alle jongens die we kennen willen later gladiator worden. In

ziet. Wij hebben dat natuurlijk gelijk ook uitgeprobeerd. De

Spel 2 Maak het standbeeld van de Romeinse veld-

de ander één ‘ding’ weg! Dan mag jij kijken. Weet je wat er ont-

breekt? En natuurlijk mag jij het doen bij de ander.

van Rome, de hoofdstad van het grote Romeinse rijk. Romulus

het er aan toe gaat bij zo’n gevecht. Maar ja, volgens pappa en

het uitbeelden van een standbeeld van iemand die op

natuur. Leg ze netjes op een rijtje. Als jij je ogen dicht doet, haalt

aanhalingstekens staat op het bord van Jong Nederland Melick?

meinen op weg is. Hij heeft in Rome heel veel standbeelden ge-

zien. Hij heeft ons ook voorgedaan hoe zo’n standbeeld er uit

Spel 6 Ga samen op zoek naar tien verschillende dingen uit de
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code
Vul, in het juiste vakje, de cijfers of letters van de kraak-de-code-opdracht in. Ga naar www.jongnl.nl en voer bovenstaande code in.
uitgave Deze speelse wandeling is een uitgave van JongNL Limburg ,de koepelorganisatie van 43 plaatselijke jeugdwerkorganisaties. De plaatselijke
afdelingen bieden jeugdigen en jongeren een plezierige en verantwoorde
beleving van de vrije tijd. JongNL Limburg is het Expertise-, Opleidings- en
Activiteitencentrum voor het jeugdwerk in Limburg.

met dank aan Maril Snijders, Lobke Theelen, Ton Custers, Bert van der Meij
en Léon Hoenen.

tekenwerk bertvandermeij.nl vormgeving en druk hoenenenvandooren.nl
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meer informatie www,jongnl.nl.

Op pad met
Marius en Livia
in Melick
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