BOSLaND

DOE DE TEST:
HEB JIJ SURVIVALSKILLS?
Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen.
Meer weten? Kijk op www.bosland.be

voor

bengels

WEEK VAN
HET BOS

RAVOT
JE ROT

BOSLaND

voor

bengels

Heet van de
dennennaald

Eindeloze

AVONTUREN
TOCHTEN
Met het nieuwe wandelnetwerk
beleef je eindeloos veel avonturen
tijdens spannende tochten door
heel Bosland! Met het kinderboekje
wordt elke wandeling een
avontuurlijke belevenis!
Kaart Bosland wandelnetwerk,
te koop bij de toeristische
infokantoren in Bosland

Zoek jij mee ...

NAAR DE
REGENBOOGSCHAT?
Een tijdje geleden zag Bobl een
foto van zijn opa aan een regenboog.
En dat bracht 'm op een idee ... Want
aan het einde van een regenboog
staat toch een schat? Ga jij met Bobl
mee op schatzoektocht?

WEEK
VAN HET
BOS
Op zondag 7 oktober is Kattenbos
in Lommel de place to be voor
alle Boslandbengels die op
zoek zijn naar avontuur!
Ontdek snel wat je kan beleven
op de achterkant van dit boekje!
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Schatzoektocht Resterheide (Peer),
te koop bij de toeristische
infokantoren in Bosland.

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

Welke PyjAMa
is VaN Mij ?
Welk puzzelstukje
maakt de pyjama van het
everzwijnbiggetje volledig?
02.

01.

03.
06.

04.
05.

HELP
JIJ DE

everzwijnen?
Everzwijnen zijn dol op eikels:
breng jij hen naar hun favoriete hapje?
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Oplossing: Puzzelstukje 5 is het juiste.

BOSLaND

Bos
babbels

voor

bengels

STEL JOUW VRAAG AAN

Boswachter Eddy
Onze boswachter weet echt ALLES
over het bos. Jij nog niet? Stuur
jouw vraag naar info@bosland.be
en misschien krijg jij volgende keer
wel antwoord van Eddy!
Jef (7):
“Wat doet een boswachter eigenlijk?”
Als boswachter moet je een beetje
een duizendpoot zijn!
• Wij beslissen welke bomen we best
kappen om het bos nog mooier te maken,
zodat alle dieren in het bos een plekje vinden.
• We zorgen ervoor dat mensen geen afval
dumpen of dieren storen.
• We zijn gids:
je mag aan ons al je vragen stellen!
• Tegelijk doen we onderzoek naar hoe dieren
leven in de natuur.
Wij speuren naar sporen van dieren,
waaronder de wolf.
Als je boswachter wilt worden, ga dan vaak
op verkenning in het bos. In Bosland kan je al
heel veel leren en ontdekken met de Bengelkaart!

Oefen je
boswachterskills
met de Bengelkaart!
Te koop voor €5 bij de
toeristische infokantoren
in Bosland.

Raar
maar
waar
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Een volwassen
eendagsvlieg heeft
geen mond. Hij leeft
zo kort dat hij niet
hoeft te eten!

Spelen met
Bostrol Bobl

Bostrol Bobl presenteert:
dé funpagina boordevol spelletjes.

Woord

PUZZEL

Vul de puzzel in
en ontdek het
verborgen woord.

Verborgen woord:

1.

Tip

je vin :
oplos dt alle
in dit singen
boek
je!

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Een jong everzwijn heet een ...
Eddy is een ... van Bosland.
Welk dier komt tevoorschijn op p. 8?
Een groep everzwijnen is een ...

Zoek de

VERSCHILLEN

5.
6.
7.
8.

Bobl is een ...
Welk dier verstopt eikels in bomen?
Deze vlieg heeft geen mond ...
Samen met eikels is dit het
lievelingshapje van het everzwijn ...

Deze dagpauwogen lijken op
elkaar, maar toch zijn er 5
verschillen. Kan jij ze vinden?

Oplossing: fladder gauw naar pagina 8!

1.
2.
3.
4.
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Het

Everzwijn
MODDER

VARKEN
Everzwijnen zijn echte
modderfans: ze wroeten
met hun neus in de aarde
en nemen graag een
modderbad. Zo houden ze
hun vacht proper en
vrij van vieze beestjes.

Vacht
Everzwijnharen
worden gebruikt
voor verfkwasten.
In de winter zijn
ze langer dan
in de zomer.

GEZELLIG

IN GROEP
Everzwijnen leven gezellig
samen in groep. Ook andere
dieren leven in groepen.
Kan jij de juiste dieren met
hun groep verbinden?

Mieren

Rot

Uilen

Parlement

Wolven

Kolonie

Koeien

Roedel

Everzwijnen

Everzwijnen worden
gebruikt om truffels
(dure paddenstoelen)
te zoeken.

Een kudde koeien, een rot everzwijnen, een parlement uilen, een kolonie mieren, een roedel wolven.
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Prima reukzin

Kudde

Dieren
plezier

POLITIE

WAT IS ONGEVEER
EVEN ZWAAR ALS

ZWIJNTJE
Everzwijn Louise werd door
de Duitse politie opgeleid om
drugs en bommen op te sporen.
Everzwijnen kunnen dan ook
geweldig goed ruiken! Louise
kwam op tv, in tijdschriften ...
en werd wereldberoemd!

een everzwijn?
?

Kleine ogen
Door zijn kleine
oogjes kan een everzwijn
niet zo goed zien.

Slagtanden
Mannetjes hebben
stevige slagtanden
om te vechten en
voedsel te zoeken.

A.

B.

C.

Lievelingshapje
Beukennootjes
en eikels.

Wist-je-datje

Korte pootjes

Een jong everzwijnbiggetje heet
een ‘frisling’. Met zijn gestreepte
vacht lijkt het wel of hij
een pyjama aanheeft.

Oplossing: B. Een everzwijn is ongeveer even zwaar als een bromfiets.

Everzwijnen zijn
hoefdieren, net als
een koe of een paard.
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SPELEN MET

Bobl

Kleurrijke

Oplossing: de vijf vers
chillen
op pagina 5.

VLINDERS

Vlinders bestaan in honderden
kleuren. Ze hebben vaak mooie
patronen op hun vleugels.
Maak eerst de vleugels
door de cijfers (1 tot 54) te
verbinden en geef deze vlinder(s)
daarna een mooi kleurtje.

Speur mee!
Ga op zoek naar de mooiste Boslandvlinders
met de zoekkaart. Haal 'm in de toeristische
infokantoren van Bosland of download 'm op
www.bosland.be/publicaties
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Creatief met
Tommy Twijgman

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

Post je resultaat op facebook of
instagram met # bosland!

BLADERFUN:

MAAK EEN
HERFSTKAARSJE

Nodig
Een glazen bokaal
Verse herfstbladeren in
verschillende kleuren
Lijmmengsel: meng knutsellijm
met evenveel water in een bokaaltje
Verfborstel
Lint
Theelicht
Schaar

Stap voor stap
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
		
		
		
7.
		
8.
9.
		

Was de bokaal tot hij helemaal .zuiver is, droog goed af.
Knip de bladstelen van de bladeren.
Maak de bladeren lichtjes nat,
zodat ze goed buigen zonder te breken.
Smeer een laagje lijmmengsel o
. p een stukje van de bokaal.
Als de lijm kleverig wordt, .kleef je een blad op de lijm.
Smeer voorzichtig nog wat lijm over de blaadjes
in verschillende laagjes. Werk van het midden van
het blad naar buiten. Gebruik je vingers om het blad
mooi plat te krijgen.
Kleef bovenop nieuwe blaadjes, door telkens
onderaan en bovenop het blad lijm te smeren.
Werk verder tot je bokaal vol is.
Laat goed drogen en werk af met een mooi lint.
Nu nog een theelichtje erin en je herfstkaarsje is klaar!
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BOSLaND

Doe de
TEST!

voor

bengels

TEST JE

survival
skIlLS
Kan jij overleven in de wilde
natuur? Doe de test en ontdek
hoe goed jouw survivalskills zijn!

5. WAT MOET JE
ALTIJD DOEN VOOR
JE VERTREKT?
A. Genoeg eten en drinken
in je rugzak proppen
B. Naar het toilet gaan
C. Iemand laten weten
waar je heen gaat

1. HOE WEET JE WAAR
HET NOORDEN IS?
A. Door naar de stand
van de zon te kijken
B. Door je vinger nat te maken
en in de lucht te steken
C. Door naar de richting van het
stromende water te kijken

2. WAAR KOMT DE ZON OP?
A. In het westen
B. In het noorden
C. In het oosten

6. WAT DOE JE EERST
WANNEER JE
VERDWAALD BENT?
A. Zo hard mogelijk help
roepen en hopen dat
iemand je hoort
B. Rustig gaan zitten,
niet panikeren en even
helder nadenken
C. Naar huis bellen met
je smartphone

7. WAT MOET JE DOEN
BIJ EEN TEKENBEET?

A. Een zakmes
B. Een kompas
C. Een zakje met pleisters

4. WAT IS HET ALLERBELANGRIJKSTE OM TE
KUNNEN OVERLEVEN
IN DE NATUUR?
A. Eten
B. Een tent
C. Water
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A. Een zalfje tegen
insectenbeten smeren
B. De teek met een tang
verwijderen
C. Niets, hij valt er
vanzelf wel af

8. WAT IS DE
MORSECODE VOOR HET
SOS-NOODSIGNAAL?
A. ... --- ...
B. --- ... --C. ---

Oplossingen: 1A - 2C - 3A - 4C - 5C - 6B - 7B - 8A

3. WAT NEEM JE
ZEKER MEE OP JE
AVONTURENTOCHT?

Stoerste
Boslandbengels

Hier zijn ze dan: de allerstoerste
Boslandbengels voor wie geen
boom te hoog of beek te diep is!

Bo

Ben jij ook zo’n dappere held of
heldin? Stuur jouw foto naar
info@bosland.be of deel ‘m op
sociale media met #bosland!
Misschien sta jij hier de volgende
keer te glunderen!

pecht
S
nte

Boslandrecords
Spechten pikken gaten in bomen
en verstoppen er eikels in. Zo
hebben ze in de winter toch iets
te eten. In sommige bomen vind
je wel 50.000 gaten!
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Naar buiten met
Kapitein korrel

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

7 oktober, 13u30-17u
Kattenbos, Zandstraat z/n, Lommel
www.bosland.be
Gratis toegang

RAVOT JE ROT:
Avonturiers opgelet! Op 7 oktober
moet je in Lommel zijn voor een
dag vol spanning en plezier.
Ontdek als eerste het nieuwe
wandelroutenetwerk en ravot je rot!
Wat kan je doen?
• Ga op spannende avonturentocht (1-5 km)
• Slinger aan balschommels in de bomen
• Klim op klauterbeesten
• Trek gekke bekken in de fotobooth
• Ontwerp prachtige knutselwerkjes
• Gier het uit bij de bosanimatie
• Dans op vrolijke muziek
• Smul van overheerlijke hapjes
en drankjes!

Nog meer spannende avonturentochten?
Haal de kaart van het Bosland wandelroutenetwerk
mét kinderboekje bij de infokantoren in Bosland
voor oneindig veel speur- en stapplezier.

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 Impressa
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