
14   OKTOBER:   SPORT 
EN   SPELEN   IN   BOSLAND

Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen.

Meer weten? Kijk op www.bosland.be

BOsLanD beNgELs
voor

TEsT: 

HOe 
SpORtiEF

BEn Jij?
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Heet van de 
dennennaald

Paddenstoelentocht
Ontdek de wondere wereld van 
vliegenzwammen, eekhoorntjesbrood en 
andere EIGENAARDIGE PADDENSTOELEN. 
Misschien komen we wel kabouters tegen... 
Ga je mee?

29 oktober om 13u45 

Parking In den Brand, 

Kamertstraat, Hechtel-Eksel

Gratis kinderwandeling (2 km)
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Sport in het bos
Oktober = Week van het bos. Tijd voor 
een hele week sport en spel in de Vlaamse 
bossen! Ook in Bosland - het grootste 
avonturenbos van Vlaanderen - mag je op 
14 oktober extra SPEL, SPORT EN AVONTUUR 
verwachten. Ontdek het programma op de 
achterkant van deze Bosland voor Bengels!

In augustus mocht ezelveulentje Donkey voor 
de allereerste keer mee op tocht in Bosland. 
Een heel avontuur, want hij bleef meteen 
kamperen tijdens een meerdaags avontuur… 
Spannend! Hij heeft het fantastisch gedaan. 
Wil je zelf ook eens met Donkey of een ander 
ezeltje Bosland ontdekken? Kies snel jouw 
EZelTjE uit op www.ezelsbrugske.be

DONKEY’S EERSTE RIT

voorBOsLanD beNgELs
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Speuren met
Wenke   Wortel

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

In de herfst wordt het bos een echt nootjesbuffet. 
VERBIND JIJ ELKE BOOM MET HET JUISTE NOOTJE?

Kraak de code
EN ONTDEK WAAR JE 
OP 14 OKTOBER NAAR 

VERHALEN KAN KOMEN 
LUISTEREN...

 = T       = R       = E

 = B       = S       = A

 = O       = H

Tamme kastanje

Hazelaar

Beuk

Grove den 
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Herfst in het bos!
Ga op zoek naar het 
verloren kabouterdorp in 
Lommel of ga op 29 oktober 
mee op paddenstoelentocht. 
Info op www.bosland.be
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Bos
babbels

oplossing:

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

Martha (7): 
“Kunnen vogels hoogtevrees hebben?”

Boswachter Eddy: “Ja, vogels kunnen 
hoogtevrees hebben, maar enkel als ze 
jong zijn. Ze zijn echt bang om voor de 
eerste keer het nest uit te vliegen. Ik heb 
het zelf al eens gezien bij een jonge merel, 
maar zelfs de stoerste roofvogels hebben 
er last van. Hun nest zit hoog in de boom 
en dan is vallen misschien wel dodelijk. 
Door veel te oefenen overwinnen ze hun 
hoogtevrees.“

RAAR maar waar
Herfst is paddenstoelentijd: je 
vindt ze overal! En ze hebben de 
gekste namen. Die krijgen ze vaak 
dankzij hun looks. Kan jij raden 

welke naam bij welke paddenstoel 

hoort? De letters in de gekleurde 
vakjes vormen een dier dat wel 
een zwammetje lust.

BiefstukzwamGeweizwam

Judasoor
Knolparasolzwam Elfenbankje

Geschubde inktzwam 

STEL JOUW VRAAG AAN

Boswachter Eddy

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Oplossing: konijn

voorBOsLanD beNgELs
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Vind jij de 5 
verschillen bij 
deze sportieve 
eekhoorntjes?

Kan jij even ver springen als een ree 
of even goed je evenwicht bewaren 
als een eekhoorn? Meet jezelf met 
de Boslanddieren op de SPORTIEVE 

BOSBEWONERSROUTE in het Pijnven.

Vertrek aan parking Pijnven, 

Kiefhoekstraat, Hechtel-Eksel
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NEEM MIJ 

eruit!
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De eekhoorn!
Wie in de herfst door het 
bos loopt, ziet soms plots 
een roodbruine eekhoorn 

voorbijsnellen. Hij is nu bezig 
met het aanleggen van zijn 

wintervoorraad en rent, 
klimt en klautert van boom naar 

boom. Al vergeet hij weleens 
waar hij een stapeltje kastanjes 

heeft verstopt. Niet erg: zo 
groeien er nieuwe bomen!

Dennenappel opgegeten 
door een eekhoorntje.

De eekhoorn!
Wie in de herfst door het 
bos loopt, ziet soms plots 
een roodbruine eekhoorn 

voorbijsnellen. Hij is nu bezig 

HELP JIJ DE EEKHOORN ZIJN 
KASTANJES TERUG TE VINDEN? 
Pas op voor de boommarter en de buizerd!

Neus
Hij ruikt eten vanop afstand en 
vindt zo zijn voorraadjes terug.

voorBOsLanD beNgELs
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WEETJE
Eekhoorns eten veel nootjes, 

insecten, bessen en zaadjes van 
dennenappels. Soms wel HONDERD 

DENNENAPPELS PER DAG!

Een EEKHOORN, een HAAS en een 
SCHILDPAD vervelen zich in een 

café. Uiteindelijk zegt de schildpad: 
“Zal ik mijn kaarten thuis gaan 

halen?” “Prima”, zeggen de anderen 
en de schildpad vertrekt. Maar 

tegen sluitingstijd is de schildpad 
nog niet terug. “Zullen we iets 
drinken?”, vraagt de eekhoorn. 

Horen ze een boze stem bij de deur: 
“Als jullie dat doen, ga ik mijn 

kaarten NIET halen!”

HAHAHA!

Pluizige staart
Evenwicht tijdens het 
springen, paraplu tegen de 
regen en warm dekentje.

Scherpe nagels
Om vliegensvlug in bomen te klimmen.

Pluimpjes
De schattige pluimpjes worden 
langer in de winter.

Stevige snijtanden
Voor het kraken van harde noten.

Juist of fout?
De eekhoorn houdt een 
lange winterslaap
in zijn nest.

Tip! 
Test ook jouw klimkunsten 
tijdens de Week van het Bos in 
Eksel op 14 oktober.

Oplossing juist of fout:
fout: De eekhoorn houdt geen winterslaap. Hij is wel wat 
rustiger en schuilt in zijn nest bij koud weer.
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Dieren
plezier
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Kleur alle hazelnootjes.
WELK DIER KOMT TEVOORSCHIJN?

3, 2, 1 ...
GO!

* REBUS *

oplossing:

V = SP -T

+

N = G

-K -K

+ +

O
p
lo

s
s
in

g: S
p
e
c
h
te

n
 lu

s
te

n
 g

ra
a
g
 p

in
d
a
k
a
a
s
.

voorBOsLanD beNgELs

8

BOSLAND VOOR BENGELS_Herfst_2017_Zonder.indd   8 1/09/17   12:19



O
p
lo

s
s
in

g: S
p
e
c
h
te

n
 lu

s
te

n
 g

ra
a
g
 p

in
d
a
k
a
a
s
.

Creatief met
Tommy   Twijgman

Lekker knutselen met Tommy 
Twijgman: gedaan met vervelen!

MAAK JE EIGEN 

Takkendoolhof
Zoek een stapel dunne takken 
(niet afbreken van de bomen)

en maak je eigen doolhof 
door ‘paadjes’ te maken. 

Nog moeilijker? 
Doe een blinddoek om en laat je 

door iemand leiden. Hij mag enkel 
links, rechts of rechtdoor zeggen. 
Wie vindt het snelst de uitgang?

Voederbakje 
VOOR VOGELS OF EEKHOORNTJES

Neem een leeg drankkarton en spoel ’m 
goed uit onder de kraan. 1

Steek een oud frisco-stokje of een 
takje door de inkeping onderaan.4

Beschilder de buitenkant en versier 
je voederbakje met takjes, knopen, 
bloemetjes: wat je maar wil.

3

Snijd aan één kant een groot gat in het 
karton (laat mama of papa even helpen) op 
ongeveer 4 cm hoogte. Hierin komt het voer. 
Maak ook een kleine horizontale inkeping 
zo’n centimeter onder het grote gat en een 
gaatje in de bovenkant van het karton.

2

Trek een touwtje door de bovenste 
opening en hang je voederbakje op 
aan de tak van een boom. Vul ‘m met 
vogelvoer of pinda’s.

5

Tip! 
Maak op 14 oktober je eigen  
voederraampje. Check het 
programma op de achterzijde!
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Doe de
TEST!

TEST: hoe sportief BEN JIJ?

Ben jij een echte sportfanaat? Of hou je meer van 
een luilekkerleventje? Doe de test, tel je 
punten op en ontdek hoe 
sportief je echt bent!

VOLGENDE WEEK IS HET 
SPORTDAG OP SCHOOL. 

HOE REAGEER JIJ?

• Bah, sportdag. Ik haat bewegen. (1)
• Je spreekt alvast af om met je vrienden een 
ploegje te maken. (3)
• Je hoopt dat er een avonturenparcours is. (4)

• Oh nee, als het maar niet te wild wordt. (2)

WELKE SCHOENEN 
DRAAG JE HET LIEFST?

• Bergschoenen (4)
• Sneakers (3)
• Laarzen (2)
• Sandaaltjes (1)

HOE ZIET JOUW PERFECTE 
ZONDAGNAMIDDAG ERUIT?

• Gaan wandelen met de hele familie (2)
• Een uitstap naar een avonturenpark (4)
• Naar de Chiro/Scouts/KLJ gaan (3)
• In de zetel hangen (1)

WELKE SPORT DOE JIJ 
HET LIEFST?

• Kajakken (4)
• Geen enkele (1)
• Voetballen (3)
• Fietsen (2)

start

(0-4) Liever lui dan moe
Jij vindt sporten wel erg vermoeiend: 
liever lekker lui – dat is jouw motto. Wees 
gerust: op ‘Sport en spelen in Bosland’ mag 
je ook gewoon sfeer komen snuiven of een 
voederraampje knutselen.

(5-8) Op het gemakske
Sporten is gezond zeker? Dus ja, je sport 
wel, maar alleen als het echt moet. Kies 
op 14 oktober voor de kinderwandeling of 
een proefles NIA (een mengeling van dans, 
vechtsport en yoga).

(9-12) Samen is leuker dan alleen
In je eentje sporten is niks voor jou. 
Voetballen, basketten of een andere 
ploegsport: dat is jouw ding. Kom op 
‘Sport en Spelen in Bosland’ mountainbiken 
of paardrijden.

(13-16) Avontuurlijke waaghals
Wandelen of fietsen: da’s voor prutsers. Jij 
bent een echter durver. Klimmen, deathride 
of boomslingeren: op 14 oktober kan je je 
helemaal uitleven in Bosland!

fi nish:

Of je nu een echte sporter 
bent of liever wat rondhangt: 
er is voor iedereen wat op 14 
oktober. Kies jouw favoriete 

activiteit op de laatste pagina!

voorBOsLanD beNgELs
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Stoerste
Boslandbengels

WELKE SCHOENEN 
DRAAG JE HET LIEFST?

• Bergschoenen (4)
• Sneakers (3)
• Laarzen (2)
• Sandaaltjes (1)

De uil hoort eEn MuIs VanOP 
23 meTEr afstand. Hij hoort niet 

alleen met zijn oren, maar ook met 
zijn kaak. Geluiden doen de kaak 
trillen en dat hoort de uil in het 

middenoor.

Deze stoere kerels en dappere 
dames gingen op avontuur in 
Bosland.

Boslandrecords

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!

HET SCHUIMBEESTJE 
– ook wel spuugbeestje genoemd – 

is 6 mm groot maar kan 
70 cM hoOG springen. 

Dat is ruim 100 keer 
zijn eigen lengte!
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Naar buiten met
Kapitein   korrel

Gooi de tablet aan de kant en trek de 
wijde wereld in met Kapitein Korrel.

Colofon: V.U. Projectbureau Bosland, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt. 
www.bosland.be, info@bosland.be

Redactie & Ontwerp: www.penpeper.be en www.kingarthur.be

Druk: Drukkerij Hendrix

Sport en spelen
IN BOSLAND

Op 14 oktober wordt het bos aan 
de Ekselse sporthal omgetoverd 

tot sport- en avonturenpark! 

VOOR DE DURVERS! 
Ben jij een echte waaghals? Vink aan 

wat jij op 14 oktober wel zou durven...

Slackline (over een koord lopen)

Boogschieten
Muurklimmen
Deathride
Pendule (je laten slingeren)

Mountainbiken
Oriëntatieloop
Paardrijden
Boomklimmen

Praktisch:
Gratis!

Zondag 14 oktober van 9 tot 16 u

Sporthal Eksel, Dennenstraat 8, 

Hechtel-Eksel

Check het volledige programma 
op www.bosland.be

Niet zo’n durfal?
Geen probleem: ook jij kan heel 

wat komen beleven in Eksel. 

• Voederraampjes knutselen
• Luister naar verhalen
   in het bostheater
• NIA (een mengeling van dans,
   vechtsport en yoga)
• Op stap met de boswachter
• Foodtrucks met allerlei lekkers

voorBOsLanD beNgELs
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