
 

WANDELING 

M A L S  M Y S T E R I E
Z O E K T O C H T  V O O R  K I N D E R E N

 



 2 |

 

MALS MYSTERIE        
Tijdens deze 5 km lange wandeling ga je op 
weg en los je het mysterie van het verdwenen 
stuk taart op. Je gebruikt hiervoor de app izi.
TRAVEL. Download de app en zoek de route 
Mals Mysterie of scan de QR-code onderaan 
deze pagina.        
 
VOOR WIE: kinderen van 6 tot 12 jaar         

 
AFSTAND: 5 km

 
KARAKTER: dorpswandeling

 
BEGAANBAARHEID:  
rolstoel- en  kinderwagenvriendelijk 

 
VERTREK:   
Sint-Martinuskerk, Kasteellaan 32,  Westmalle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HET VERHAAL 
Mama gaf gisteren een feestje voor haar 
verjaardag. Ze had al haar vrienden uitgenodigd 
en het was dan ook heel erg druk in huis. Het 
feestje begon om half twee in de namiddag en 
om vier uur wilde mama de taart uit de ijskast 
in de kelder halen. “O nee!” klonk het toen luid 
vanuit het trapgat. Want de bovenste plank 
van de ijskast was zo goed als leeg. Het voorste 
deel van de lekkere slagroomtaart was bijna 
helemaal weg geschept. 

Ga jij mee op zoek naar iedereen die gisteren 
op het feest was om uit te zoeken wie er van de 
taart snoepte? 

 
 
 
 
 
 
 
 

DE VRAAG           
Wie heeft het volgens jou gedaan? Noteer het 
hier!
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  Laat ons weten wie het volgens jou gedaan heeft. 
  Stuur een leuke foto van onderweg door naar 
  toerisme@malle.be en maak kans op lekkere  
  pannenkoeken bij een Malse horecazaak. (Door de    
  foto door te sturen, geef je toestemming om deze  
  via sociale media te gebruiken.)
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