BOSLaND

MET ANTI-VERVEELTIPS VOOR
EEN ZOMER VOL AVONTUUR
Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen.
Meer weten? Kijk op www.bosland.be

voor

bengels

Afzender:
gemeente Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

DOE DE TEST:

WELK
BOSLANDDIER
BEN JIJ?

Heet van de
dennennaald

voor

bengels

Speuren met
Wenke Wortel
Wenke Wortel neemt je mee op
speurtocht door Bosland en laat je de
meest spannende avonturen beleven.

WIE DURFT MEE OP

8 juli om 19u45 (einde om 24 uur)
Parking Pijnven, Kiefhoekstraat z/n
in Hechtel-Eksel
Schrijf je in via:
www.rangerclub.be
(bij agenda)

EXCLUSIEF!

mama en
papa

MOGEN
OOK MEE!

DE NACHTZWALUW WORDT
OOK ‘GEITENMELKER’ GENOEMD.
RARA, HOE KOMT HIJ AAN DIE NAAM?
Mensen dachten vroeger dat de
nachtzwaluw ’s nachts de geiten
in de stal kwam melken met zijn
wijd opengesperde bek. Maar dat is
natuurlijk een fabeltje!

Word WWF-ranger
Ben jij zot van natuur en dol op
dieren? Word dan snel lid van de
WWF-Rangerclub! Je krijgt 5 keer
per jaar een beestig boekje vol
dierenweetjes, korting in heel
wat dieren- en natuurparken, een
verrassingspakket én je mag mee
op spannende natuuractiviteiten.
Waar wacht je nog op?
www.rangerclub.be
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Juist of fout?

ert

Om de geheimzinnige
nachtzwaluw te spotten moet
je een flinke dosis lef hebben.
Want het spektakel begint pas
als het donker wordt! Ben jij
zo’n durfal? Schrijf je dan als
de bliksem in voor de spannende
nachtzwaluwsafari. Misschien
komen we nog wel andere
nachtdieren tegen …
Een onvergetelijke ervaring!

elh
Ed

nachtsafari?
In Bosland kom je - als je ’s morgens
vroeg of ’s avonds het bos induikt af en toe een hertje tegen.
Niet helemaal juist. ‘Hert’ is de
verzamelnaam voor een hele groep
hertachtigen. In Bosland vind je
enkel het ree. Dat is een klein soort
hert. Je hebt ook grotere herten,
zoals edelherten en damherten. Die
leven niet in Bosland.
Zeg dus liever: “Kijk, een ree!”

KLEUREN
SPEUREN
Neem een lege eierdoos. Open
de doos en kleur elk vakje in een
andere kleur. Dit wordt jouw eigen
schatkist. Neem de doos mee naar
het bos, zoek iets van elke kleur
en bewaar het in je schatkist.

Tip!

Als je met vriendjes naar het bos
gaat, maak er dan een wedstrijdje
van: wie het eerst iets van elke
kleur heeft gevonden is de
winnaar.

Re e

BOSLaND

SPEURNEUZEN OPGELET:
als je dit spoor tegenkomt
is er een ree op bezoek
geweest!

BESCHERM DE

magische schat
De bende van de Zwarte Hand wil
de gouden kat van Don Quichot
stelen. Durf jij het tegen de rovers
op te nemen en de magische schat
te beschermen? Maak je klaar voor
een spannende tocht vol gevaar en
avontuur!
Vraag je kaart bij Toerisme Lommel.
Vertrek aan de parking op het einde
van de Zandstraat in Lommel.
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Bos
babbels

voor

bengels

3, 2, 1 ...
GO!
Dennenscheerder

KRIEBELBEESTJES!

STEL JOUW VRAAG AAN

Boswachter Eddy

Ze lopen kriskras over de pagina.
Twee van de beestjes zijn van
naam verwisseld. Vind jij welke?

Insecten

Boswachter Eddy weet echt
ALLES over het bos. Jij nog niet?
Stel dan snel je vraag aan Eddy.
Misschien beantwoordt hij jouw
vraag wel in de volgende Bosland
voor Bengels en win jij een cool
Boslandcadeautje! Mail je vraag
naar info@bosland.be

* RACE *

Zoek elk een kruipend insect
(liefst eentje dat niet steekt of
prikt) en zet hem in het midden
van de cirkel op start. Het eerste
insect dat uit de cirkel kruipt
is de winnaar. Niet vergeten te
supporteren!

Elise (9):
“Hoe lang slapen vleermuizen?”

100 jaar lang leek de mooie lentevuurspin uitgestorven
in België. Maar niet in Bosland! Daar vonden
onderzoekers enkele jaren geleden het spinnetje - want
hij is maar zo’n centimeter groot - terug. Het is de enige
plaats in België waar je ‘m kan vinden. Meer nog: je vindt
hier de meeste lentevuurspinnen TER WERELD.
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beestje

Lie

rs

HONGER
GEKREGEN?
Snel naar de bakker voor
een heerlijk Boslandkoekje!
Als je ze helemaal hebt
opgepeuzeld, kan je de doos
omtoveren tot kijkdoos.

t je

In sommige talen wordt de lentevuurspin
‘lieveheersbeestjesspin’ genoemd. Dat komt natuurlijk
door de zwarte stippen op zijn rode schild.

Een slakkenrace. De slijmjurken
‘spurten’ vanuit het midden van
een 33 cm grote cirkel richting
rand. Het wereldrecord staat op
2 minuten en 20 seconden ...
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DE LANGZAAMSTE
SPORT TER WERELD?

Sold

L

entevuurspi

ier

Zodra de temperatuur
onder de 10 graden zakt, gaan
ze in winterslaap. Dat doen ze in vochtige ruimtes,
zoals grotten. Zo drogen ze niet uit. Ze slapen ondersteboven, hangend
aan hun pootjes. Die zetten ze op slot tot in maart. Dan wekt de
warmte de vleermuizen.”

Bos

m

Boswachter Eddy: “Vleermuizen
slapen bijna de hele dag. In de lente
en zomer wel 15 uur! Ze slapen
ondersteboven, buiten bereik van
hun vijanden: roofvogels, katten,
uilen en marters. Ze houden van
warme, droge en donkere plekjes.
Bijvoorbeeld in een boomholte of op
zolder. Elke avond in de schemering
worden ze wakker en vliegen ze uit.

Ontdek op www.bosland.be
waar je ze kan kopen.
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Dieren
plezier
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bengels

#1

Juist of fout?
Vossen zijn uitstekende
klimmers en maken hun
nest boven in de boom.

#4

HOE HEET EEN ...
Weet jij hoe een vrouwtjesvos
heet? En een mannetjesvos?

Moer

Beer
Stier

Merrie
Zeug

Rekel

VUl aan ...
Een vos verliest
wel zijn haren,
maar niet zijn ...

#5

#2

Hond of kat?
De vos is familie van de hond,
maar toch lijkt hij ook op een kat.
Hoezo? Als enige hondachtige kan
de vos zijn klauwen intrekken,
net zoals katten dat doen.

Doordenkertje!

?

?

Een boer heeft een kool, een geit
en een vos. Die moet hij aan de
overkant van de rivier krijgen
met een bootje. Maar de geit eet
de kool op en de vos eet de geit
op. Tenzij de boer erbij is. En: je
mag maar één ding of dier tegelijk
meenemen. Hoe krijg je iedereen
veilig aan de overkant?

IN DE FRIGO
Vossen zijn slimme dieren.
Als ze een overschotje voedsel hebben, bewaren ze
dat in een lekker fris holletje. Zo weet hij het terug
te vinden als hij honger heeft. Precies onze koelkast!

#1: Niet waar, vossen kunnen niet klimmen en leven in een hol. #4: Een vrouwtjesvos heet een moer, een mannetje een rekel.
#5: Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. #6: Je neemt eerst de geit mee. Daarna neem je de vos
mee naar de overkant en de geit weer mee terug. Dan neem je de kool mee en daarna haal je de geit weer op!

#3

#6

Oplossingen
6
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Creatief met
Tommy Twijgman

bed

bengels

se

BOSLaND

Pis
voor

Tommy Twijgman heeft heel wat
leuke knutselideetjes voor jou in
petto. Gedaan met vervelen!

De bosuil LUST WEL
EEN LEKKER HAPJE

Hij jaagt vooral ‘s avonds en
‘s nachts. Herken jij de dieren die
hij eet? Vul de letters die bij het
dier horen in. Vind jij het woord?

MAAK JE EIGEN
R

Kikker = AL - Regenworm = KB
Muis = BR - Vogel = AA

e
eg

n w or m

Vind jij vlinders ook de mooiste
dieren? Met hun prachtige kleuren en
vrolijke gefladder? Lok ze dan naar
jouw tuin met deze vlinderbar.
Zet een schaaltje op een zonnige
plek. Kleine stukjes banaan, appel
of peer lokken al snel dagpauwogen
en atalanta’s. Je kan ook een ondiep
schaaltje suikerwater geven, daar
zijn vlinders dol op! Maak meteen een
voorraadje door 8 kopjes
water te mengen met
1 kopje suiker.

Mier

Want

s

Sp

OPLOSSING GEVONDEN?
Maar weet je ook wat het is? Het is een
bal met onverteerde voedselresten van
bijvoorbeeld een uil. Als je ‘m gaat uitpluizen,
ontdek je meteen wat er op het menu stond.

vlinderbar

in

Oorworm

HAHAHA!
Twee huisjesslakken wandelen
op het strand. Opeens zien ze een
naaktslak, waarop een van de
huisjesslakken verschrikt roept:
“Snel, wegwezen! Dat is hier een
naaktstrand!”
dp
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Help!
Mama everzwijn
is haar biggetjes
kwijtgeraakt? Help
jij haar de biggetjes
terug te vinden?

oAoPlUeLT
C
AT

K

Een katapult maken is
supersimpel! Zoek in het bos een
Y-vormige tak. Neem ‘m mee
naar huis en verf hem in vrolijke
kleurtjes. Neem nu 2 of 3 dikke
elastieken en knip ze één keer
door op dezelfde plek. Knip een
stukje karton op 5 bij 3,5 cm.
Maak links en rechts een gaatje.
Steek nu de elastiek door het
linkergaatje en trek ‘m door het
rechtergaatje. De uiteinden van
de elastiek bind je vast aan
de tak. Klaar!

HOU EEN WEDSTRIJDJE
KATAPULTSCHIETEN
Zet oude blikken op een
tafel en probeer ze omver
te schieten met een eikel of
een steentje. Niet op elkaar
schieten!
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rte specht
Zwa
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Deze stoere kerels en dappere
dames gingen op schatzoektocht
in Bosland én vonden de schat.
Proficiat! Bekijk de hele eregalerij
op www.bosland.be

B

Boslanddier

Stoerste
Boslandbengels

rn

WELK

Doe de
TEST!

Ee k h
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BOSLaND

BEN JIJ?

Eindelijk, de test die je vertelt
wat je altijd al wilde weten.
Welk Boslanddier ben jij?

WAT IS JE
LIEVELINGSKLEUR?
Blauw
Bruin
Zwart
Rood

WAT EET JE
HET LIEFST?
Gefrituurde insecten
Fruit
Kip met appelmoes
Chips en nootjes

Word ook schattenjager! Ga naar
het toeristisch infokantoor en haal
je schatzoektochtboekje, potlood
en kompas voor een zomer vol
avontuur.

WELKE EIGENSCHAP
PAST BIJ JOU?
Snel
Stil
Stoer
Slim

IEMAND NODIGT JE UIT VOOR
EEN FEESTJE. HOE REAGEER JE?
Je houdt eigenlijk niet zo van feestjes.
Je springt van pure blijdschap op en neer
en crosst het hele huis door
Je spreekt alvast met je vrienden af
welke spelletjes jullie gaan spelen
Je vindt het leuk, maar blijft er rustig onder.

WAAR ZOU JIJ
WILLEN SLAPEN?
In
In
In
In
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tunnel
boomhut
bed
grot

SOMS BEN JE
EEN BEETJE ...
Vergeetachtig
Bang
Koppig
Ondeugend

WAT SPEEL
JIJ HET LIEFST?
Tikkertje
Gezelschapsspel
Muziek
Verstoppertje

WAT KAN
JIJ HET BEST?
Muziek maken
Sluipen
Klimmen en klauteren
Lopen

Vooral

Jij bent een eekhoorntje. Net als jij houdt de eekhoorn van klauteren en klimmen.
Hij verstopt zijn nootjes voor later. Al vergeet hij soms waar...

Vooral

Jij bent een stille bosmuis. Dit kleine muisje is supersnel en altijd op zijn hoede voor gevaar.
Hij leeft in een onderaards gangenstelsel en is dol op lekker fruit.

Vooral

Jij bent de drummer van het bos: de zwarte specht.
Met zijn snavel roffelt hij tegen boomstammen. Zo zegt hij: dit is mijn plekje!

Vooral

Jij bent een mooie roodbruine vos: soms een beetje ondeugend, maar vooral erg slim.

Boslandrecords
Juist of fout?
DE KLEINE VOS IS EEN VLINDER ...
Juist. En niet zomaar een vlinder. Je vindt
‘m in Bosland, maar ook in de Himalaya –
5791 meter boven de zeespiegel. Dat
maakt ‘m het hoogst vliegende
insect ter wereld.

oproep:
Ben jij ook een stoere
Boslandbengel? Stuur jouw foto
naar info@bosland.be. De stoerste bengel
verschijnt in dit magazine en wint een
tof Boslandcadeau!

WAT IS DE SNELSTE
VOGEL TER WERELD?
Het is de slechtvalk!
In duikvlucht haalt hij wel
398 km per uur.
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Naar buiten met
Kapitein korrel

voor

bengels

4 anti-verveeltips

IN BOSLAND

1
CHILLEN IN DE

Sahara

Lekker zonnebaden in het warme
zand of hangen in een hangmat –
dat doe je in de Lommelse Sahara.
Dat wordt bakken en braden!

2

Tip! Neem je picknick mee en
eet ‘m aan de picknicktafels
boordevol anti-verveelspelletjes.
Sportveldenstraat 10,
Lommel

Moddergevecht

3

Niets zo leuk als een lekker smerig
moddergevecht. In Overpelt kan
het! Trek je oudste kleren én
stoute schoenen aan en laat het
gevecht beginnen. Wie wint de
prijs van de vuilste bengel?
Heesakkerpark (langs de
Sevensmolen naar rechts)
Breugelweg, Overpelt

OP STAP(P) MET

Thijs de teut

Thijs de teut neemt je mee op
een reis door de tijd! Even de app
downloaden en je bent klaar om
te vertrekken voor een spannend
avontuur. En misschien verdien jij
wel een echt teutendiploma?
Start aan het Kerkplein van
Hechtel-Eksel. De route
is 2,5 km lang.
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DAG VAN

het Zand 4 kids
Kom op 27 augustus naar Lommel
voor een knettergekke namiddag
met straattheater, een bellentuin en
een torenhoge legoconstructie. In
het GlazenHuis is er het ‘glasbeach’
waar je glas kan blazen op het
strand. Of kom je eigen glasjuweel en
zandarmbandje knutselen! Dit mag je
niet missen.
Stadscentrum Lommel
14u-18u
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