BOsLanD

FEEST OP 9 OKTOBER!
Bosland is het grootste kindvriendelijke bos van
Vlaanderen. Meer weten? Kijk op www.bosland.be

voor

beNgELs

Retouradres: Bosland-partners
p.a. Koningin Astridlaan 50 bus 5,
3500 Hasselt
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KOM NAAR BOSLAND!

Tips voor uitstapjes op www.bosland.be
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WIe WOrDt
BOsKamPIoEN?

9 oktober!

DE GROOTSTE
SPORTCLUB?
DAT IS HET BOS!

BOSLAND FEEST

EEN
SPANNEND
PARCOURS

Zuivere lucht, een mooie omgeving en superveel plaats: wat wil je nog meer?

9 oktober!

KOm oP
ZOnDag
9 OKtoBEr

naar het Heesakkerpark
en toon je van je sportiefste
kant. Maar ook de rest van het
jaar kan je spieren kweken
in Bosland.

9 oktober!

BOSLAND FEEST

TRAP
EENS DOOR!

Tijdens ons verjaard
agsfeestje
kan je ook de (te) ge
kke fietsen
uitproberen. Een ac
hteruittrapper,
een hobbelwiel ... Zo
heb je nog
nooit gefietst! Altijd
al eens willen
mountainbiken? Om
14 u. helpt een
ervaren mountainb
iker je op weg.

Heerlijk in en tussen
de bomen klimmen,
superwiebelige apenbruggen oversteken,
met een slinger tussen de bomen zoeven:
probeer het allemaal
uit op 9 oktober!

BOSLAND FEEST
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I BOSBAL I Een echte balkampioen? Dan kan je steeds
in het speelbos van de Sahara terecht voor een spelletje
bosbal. Hoog tussen de bomen hangt een takkengoal.
Daag iemand uit en gooi om
beurten op doel met een bal
of een dennenappel. Hoeveel
doelpunten heb je gemaakt?

VERBIND
DEZE
DIEREN
MET HUN
SPOREN

I BOOMHANGEN I In Bosland vind je
veel leuke klimbomen. In de verschillende
speelbossen mag je daar naar hartenlust in
klauteren. Probeer eens om aan een stevige,
laaghangende tak te blijven hangen. Hoeveel
tellen hou jij dat vol?

✎

9 oktober!

✎

BOSLAND FEEST
straat 10, Lommel

Speelbos Sahara: Sportvelden

I PAK DIE GELE TRUI! I In Bosland lopen
heel wat toffe fietspaden pardoes door de
natuur. Aan de Soeverein en Centerparcs in
Lommel vertrekt ook een toffe kinderfietsroute. De kaart met de route kunnen je ouders
ter plekke kopen. Zet je beste wieltje voor en
pak die gele trui!
MEER INFO: TOERISME LOMMEL, 011 54 02 21

SURVIVAL

Een ervaren surviva
l-goeroe leert
je op 9 oktober alles
wat je moet
weten om in het wi
ld te overleven.

VOS

HOND

Het konijn en de keuteltjes I de uil en de braakbal I
de ree en de pootafdrukken

BOsLanD

I VOS OF HOND? I Als woudloper
moet je leren om sporen te herkennen,
zodat je weet welke wilde dieren je kan
tegenkomen. Met dit eenvoudige trucje zie je het verschil tussen een voetafdruk van een hond en een vos: neem
een recht stokje en leg dit net onder de
twee bovenste teenafdrukken. Bij een
vos snijdt het stokje de andere tenen
niet, bij de hond wel.

BOsLanD

Waar? HEESAKKERPARK, OVERPELT
Wanneer? ZONDAG 9 OKTOBER, 8-17 U.
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Voor het grote Bosland
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I KASTANJE KUBB I Elke speler maakt een
hoopje van drie kastanjes. Probeer nu om met
een kastanje het hoopje van de tegenspeler
omver te gooien!

BOSLAND FEEST

SPEEL EEN
POTJE KROLF!

Krolf lijkt een beetj
e op golf:
met een hamer prob
eer je een bal
in een hole (putje) te
slaan.
Op 9 oktober kan je
deze
sport komen uittes
ten in het
Heesakkerpark.

UiT
NO
DI
GInG

I MINIKROLF I In de duinen van In den Brand
kan je je eigen krolfterrein aanleggen. Graaf
een put in het zand, neem een grote tak als
slaghout en probeer met zo weinig mogelijk
slagen een dennenappel in de put te krijgen.
Je kan meerdere putten graven en nog extra
hindernissen aanbrengen zoals een hoopje
zand of een takkenhindernis waar je je dennenappel langs moet krijgen.

verjaardagsfeest

Op 9 oktober is het twee
keer feest: we trappen de
Week van het Bos af en we
vieren 10 jaar Bosland.
Vanaf 8 u. kan je komen
sporten, spelen en smikkelen,
en om 15 u. snijden we de
taart aan en zingen we heel
luid hieperdepiep!

Volledige programma vind je op www.bosland.be

VERJAARDAGSKAART

beNgELs

UiT Wat wens jij
NO Bosland?
DI
GInG

Scheur het kaartje hiernaast uit. Maak een leuke tekening voor Bosland. Op de achterkant kan je je gelukwensen voor Bosland schrijven. Neem het mee naar De Week
van het Bos op 9 oktober, dan geven we je kunstwerk een
mooi plekje op het evenement. En nadien op onze kast. :)
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Voor het grote Bosland

verjaardagsfeest
Maak hier je eigen tekening en breng hem mee naar De Week van het Bos op 9 oktober of stuur het op per post.

BOsLanD

maak je eigen
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maak je eigen

DE OLyMpIScHe
BOsLanDsPEleN

VERJAARDAGSKAART

Breng dit kaartje mee naar het verjaardagsfeest op 9 oktober of stuur het op per post!

Schrijf hier je verjaardagswens!

3940 Hechtel-Eksel

p.a. Peerderbaan 31

BOsLanD

Voldoende
frankeren

BOsLanD

VERSPRINGEN
Leg een tak op de grond om
de startlijn aan te geven.
Neem een flinke aanloop en
spring, van aan de startlijn,
zo ver als je maar kan!
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KEGELSTOTEN
Maak met een lange tak een
startlijn. Van hieruit gooi
je om beurten een grote
dennenkegel zo ver
mogelijk weg. Tel het
aantal stappen van de startlijn naar je dennenkegel.

Hoe ver kan jij je
dennenappel weggoo
ien?

✎

Nog meer sportieve
natuuruitdagingen die je het hele
jaar door in Bosland kan aangaan.
TRAPLOPEN
Train je kuiten door razendsnel een trap op te spurten.
Hoeveel trappen kan jij op
1 minuut tijd beklimmen?

✎

DE 200 METER
PLANKENKOORTS
Ga naar het Bostheater in
Hechtel-Eksel. Ga op het
podium staan en probeer
een sportieve uitdaging
zolang mogelijk vol te
houden. Bijvoorbeeld: ter
plaatse joggen, waarbij je
je knieën hoog optrekt, van
het ene been op het andere
springen, op je handen
staan. Natuurlijk kan je
dit ook op andere leuke
Boslandplekken doen.

Info:

Uitkijktoren staat op
de blauwe wandelroute
in de Sahara. Start:
Sportveldenstraat 10,
Lommel
De uitkijktoren
Tip!
aan de Sahara heeft
144 trappen. De ideale
plek om jouw traplooptalenten uit te testen.
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KlEuRpLAat

GEEF ZE EEN SPORTIEF KLEURTJE

Op naar het Boslandfeestje!
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WEek
VAn Het
BOs

Alles wat je op
9 oktober kan komen
doen in het Heesakkerpark!

PROGRAMMA
9 oktober!
*
*
*
*
*
*

En ook nog:

een vleugje sportief
straattheater, 10 jaa
r
Bosland speurtocht,
initiatiesessies tai ch
i
en yoga, volksspele
n en live uitzending
vanop locatie door
Studio Brussel!

Alle activiteiten zijn gratis!
Afspraak
Zondag 9 ok

*
*
*

tober 2016 van 8 u.
tot 17 u.
in Heesakkerheide-D
ommelvallei,
Breugelweg zn, 3900
Overpelt.

MEER INFO EN HET
VOLLEDIGE PROGRAMMA OP:
WWW.BOSLAND.BE
COLOFON Een uitgave van Bosland V.U. Projectbureau Bosland, www.bosland.be,
info@bosland.be Redactie: Leen Raats en projectbureau Bosland, p.a. Koningin
Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt. Ontwerp: www.impulscommunicatie.be.
Druk: Drukkerij Grafico

Vanaf 8 u.: Wandeling met
zoektocht (4 km), wandeltocht
van 12 km of MTB-toertocht,
starten kan tot 12 u.
Vanaf 10 u.: Gekke fietsen
parcours voor kinderen,
avonturenparcours voor kleuters, workshop medailles maken.
Vanaf 12 u.: Initiatie of vrijspelen
kubb en krolf, avonturenparcours tussen de bomen,
beestige kindergrime, fotohuisje.
Vanaf 13 u.: levend tafelvoetbal
Vanaf 14 u.: bosvertellingen
Om 14 u.: Initiatie MTB voor
kinderen. MTB-fietsjes zijn
beschikbaar, maar breng zelf je
fietshelm mee!
Om 11 en om 14 u.: workshop
survival (op inschrijving).
Doorlopend: Bosbar met hapjes
en drankjes en de sappentrapper.
Geen verjaardag zonder
verjaardagstaart! Om 15 u.
verrast Bosland iedere bezoeker
met een heuse traktatie.

