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WILD

van Bosland
Test: hoe wild ben jij?
Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen.
Meer weten? Kijk op www.bosland.be

BOSLaND

Heet van de
dennennaald

voor

bengels

NIEUW!

fladder mee!
Vind jij vlinders ook zo mooi?
Verpop je dan tot vlinder en vlieg
naar de nieuwe vlinderwandeling in
Kattenbos. Stap over vlindereitjes,
beklim de regenboogrups of kijk
binnen in een cocon. Fladder je mee?
Zandstraat, Lommel. Volg de groene
route (2,2 km).

Tip:

Welke vlinder fladdert
daar? Ontdek het op de
Bosland-vlinderzoekkaart.
Haal 'm in de toeristische
infokantoren van Bosland
of download op www.
bosland.be/publicaties

Geef jij dit vlindertje
een mooi kleurtje?

FIETS DOOR

DE BOMEN
Wat vind je in Bosland keiveel?
Juist: bomen! Hoe cool zou het
zijn om 10 meter hoog tussen de
bomen te fietsen? Goed nieuws:
vanaf eind juni kan het in Bosland.
Dan fiets je letterlijk tussen de
boomkruinen. Misschien kom je
wel eekhoorns of vogels tegen?
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aan knooppunt 272 ter hoogte
van het Pijnven, Hechtel-Eksel

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

Oeps!
Dit Boslanddier klopt niet.
Het zijn er drie! Kan jij zien
welke dieren tegen elkaar
geknald zijn?

Rarara, hoe vang je een konijn?
Ga achter een boom staan en doe het geluid van een wortel na!

2

1

3

?

?
?

5

Oplossingen: de drie dieren zijn een uil, wolf en eekhoorn. De juiste schaduw is nummer 4.
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Welke schaduw is de
juiste Wenke Wortel?
3
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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!

Jinte (8):
“Ik wil graag dieren tegenkomen in het bos. Hoe doe
ik dat?”
Het beste moment is vroeg in de ochtend of net voor
de zon ondergaat. Neem je tijd en verschuil je achter
een struik aan de rand van het bos, bij een weide. Doe
geen geurtjes op want dieren kunnen erg goed ruiken.
En natuurlijk het belangrijkste: wees stil! Draag
kleding die geen geluid maakt, zwijg en luister.

Raar maar waar

Wat is het dodelijkste
dier ter wereld?
Hij heeft dan wel geen reusachtige klauwen, maar
toch doodt hij zo'n 3 miljoen mensen per jaar: De
mug! Muggen drinken mensenbloed en brengen
zo gevaarlijke ziektes als malaria en gele koorts
over. Gelukkig komen de muggen die deze ziektes
overbrengen bij ons niet voor. Wist je trouwens dat
alleen mevrouw mug steekt?
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Spelen met
Bostrol Bobl

Bostrol Bobl presenteert:
dé funpagina boordevol spelletjes.

Welk ei

is van mij?
4.

1.

In mei legt elke vogel een ei. En
het is al juni! Breng dus snel de
juiste vogel naar haar ei.
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los de
rebus op
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Oplossingen: Eitjes: 1B, 2C, 3A, 4D. Rebus: wild van Bosland.

p=w -een
Oplossing:

48mm
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De nachtzwaluw
Misschien wel de vreemdste Boslandvogel
is de nachtzwaluw. Overdag ligt hij - goed
gecamoufleerd - te snurken op de grond.
‘s Nachts gaat hij met wijd opengesperde
bek op jacht...

Geitenmelker
De nachtzwaluw wordt ook ‘geitenmelker‘
genoemd. Vroeger dacht men dat hij
‘s nachts met opengesperde bek de geiten
kwam melken.

Tuinvogel?
In Bosland onderzoeken we de gewoontes van de
nachtzwaluw. Met een zendertje volgen we de
vogels. Zo ontdekten we dat nachtzwaluwen eten
komen zoeken in de tuinen van Bosland. Misschien
ook wel bij jou!
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Dieren
plezier

Hoera, vakantie!
Tussen mei en augustus woont de
nachtzwaluw in Bosland. Maar tijdens de
winter trekt hij naar warmere oorden: Afrika!
Dat is een serieuze reis. Weet jij hoe ver?

60 km
600 km
6000 km

Zodra het begint te schemeren kan je
de nachtzwaluw horen. En dat vanop
1 km afstand! Hij maakt een ratelend
'snorrend' geluid, "tjrrrrrrrrrrr" dat
helemaal niet als een vogel klinkt.

OP HET

Mieren

MENU
Mu
ize
n
Nachtvlind
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s

Oplossingen: 6000 km, De nachtzwaluw eet nachtvlinders.

Wat eet de
nachtzwaluw?
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Wilde puzzel
Streep de woorden weg. Met de overgebleven letters kan je een zin vormen.
Bessen
Bijenhotel
Bladeren
Bloemen
Egel
Hagen
Hol
Insect
Kikker
Merel
Nectar
Nestkastje
Slak
Takken
Vijver
Vlinder
Vleermuizen
Vogelbad
Uil
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Oplossing:
Eindelijk zomervakantie!
Kleur alle prentjes die bij de zomer horen.

Oplossingen: Zomer: sneeuwman en slee horen er niet bij. Puzzel: Lok wilde dieren naar je tuin

Creatief met
Tommy Twijgman

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

Wil jij ook zo graag
wilde dieren in je tuin?
1
2

Met deze

5 TIPzSeker!

lukt het

Yesss! In de tuin mag je lui zijn: laat
bladeren liggen, maak stapeltjes
hout en laat uitgebloeide stengels
staan. Dieren zijn er dol op!

laa tip:
pap t mama
a me
elez en
en!

Hang nestkastjes en
bijenhotelletjes op.
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Zorg voor nectar: zaai een
bloemenweide of plant bij- en
vlindervriendelijke planten.
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Vraag aan je ouders om geen vergif
-tegen het onkruid bijvoorbeeld- te
gebruiken.
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Water = leven! Maak zelf een (mini)
vijver!

IN 1 - 2 - 3 EEN

vijver in je tuin

1. Maak een ton of kuip van minstens 50
liter water proper met water en azijn. Geen
zeep!

2. Strooi 10 cm zand of steentjes op de
bodem en leg bakstenen aan de rand van de
kuip. Zo kunnen diertjes makkelijk in en uit.

3. Vullen maar! Laat het water enkele dagen
op temperatuur komen en plaats dan enkele
waterplanten in je vijvertje.
Nu alleen nog even geduld tot...
Libellen dansen boven het water,
Vogels zich komen wassen,
Kikkers een avondconcert geven,
Vogels komen drinken,
Waterkevers kunstjes uitvoeren

geen geduld?
In Resterheide vind je gigagrote
vijvers vol met libellen, vissen
en andere waterbeestjes.
Ga er op schatzoektocht
met Bostrol Bobl of ga
wild op het avontuurlijke
hindernissenparcours.
Resterheide, Diestersedijk,
Peer. Begijnenstraat, HechtelEksel
9

BOSLaND

Doe de
TEST!

voor

bengels

oeeDD ben jij?
hho
IL
W
WIL
Hou jij van avontuur? Ben jij
een echte wildebras? Of liever
lekker chillen in de zetel? Doe
snel de test en ontdek hoe wild
jij écht bent.

1. HOE ZIET JOUW IDEALE
VRIJDAGAVOND ERUIT?
• Languit in de zetel tv kijken met
een zak chips en cola (0)
• Uitdagend muurklimmen in de
klimzaal (1)
• Op nachtsafari wilde dieren
spotten (2)

2. WAT EET JIJ HET LIEFST?

3. WAT IS JOUW LIEVELINGSHOBBY?
• Voetbal (1)
• Jeugdbeweging (2)
• Ballet (0)

4. WAT DOE JIJ ALS JE
BUITEN SPEELT?
• Moddersoepjes maken (1)
• Voetballen in de tuin (0)
• Een schattenzoektocht in .
Bosland (2)

5. WAT IS JOUW FAVORIETE
BOSLANDACTIVITEIT?

		

• De ezelwandeling (0)
• De Sahara expeditie (2)
• Geocaching (1)

• Een picknick in het speelbos (1)
• Frietjes van de frituur (0)
• Marshmallows aan het
kampvuur (2)

Spetterpret
Lekker warm én regen? Op
naar het Heesakkerpark. In dit
speellandschap kan je helemaal
wild gaan: met modder kliederen,
watergevechten houden en
vooral: je heerlijk vuil maken.
Speellandschap Heesakkerpark,
Breugelweg, Overpelt
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(0-3) Chillen maar!

(4-6) licht pittig

(7-10) Wildebras

Het wilde buitenleven is niets
voor jou. Jij houdt meer van
luxe en lekker chillen. Beetje
sporten, dat wel, maar echt
avontuur hoeft nu ook weer
niet.

Jij houdt wel van een
uitdaging, maar niet
overdrijven! Klimmen en
klauteren, dat kan nog net.
Of veilig in de tuin ravotten:
prima.

Geen wildernis te wild
voor jou. Laat het kampen
bouwen, overleven in de
natuur en wilde dieren
spotten maar komen!

Stoerste
Boslandbengels

Deze bengels gingen op
schatzoektocht. Ook zin gekregen?
Ga naar www.bosland.be

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 volgende
keer te glunderen!

Lekker lui
Even chillen na al dat
avontuur? Leen snel een
gratis Boslandhangmat
en hang luilekker tussen
de bomen. Meer info op
www.bosland.be

Boslandrecords
De luidste Boslander
Sinds kort heeft Bosland er
een lawaaimaker bij: de wolf.
Zijn gehuil kan oplopen tot
115 db. Dat is even luid als
een rockconcert! Hij kan met
andere wolven ‘praten’ over
een afstand van 6 tot 10 km.
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Kapitein korrel
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Zalig zomeren!

De zomer staat voor de deur en in
Bosland valt meer dan genoeg te
beleven om je hele vakantie te vullen.
Kapitein Korrel neemt je mee op
sleeptouw.

ENKEL VOOR

1

speurneuzen

De Sahara Expeditie is
een megacoole tocht in
de Lommelse Sahara.
Samen met een speciale
Boslandgids duik je onder
in de wereld van Zeno de
Zandloopkever. Kan jij de
schat vinden?
14 juli, 11 augustus en 8
september. Meer info op
www.bosland.be

2
Pop-up expo:
Wolven in Limburg
Kom alles te weten over de coolste
Bosland-bewoner: de wolf. Hoe herken
je hem? Wat eet hij? En wat doet
hij in Limburg? Je ontdekt het in de
wolven-expo. Of ga op stap met een
wolvengids!
Meer info op www.bosland.be/agenda

Film in het bos
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Leg je dekentje en knuffel vast
klaar, want binnenkort kan je
midden in het Boslandbos naar
de prachtige film "Ferdinand”
komen kijken. Onder de blote
sterrenhemel!
15 augustus om 21 uur,
aan de vlinder in Kattenbos,
Zandstraat, Lommel.
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Op schattenjacht
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Durvers, opgelet! Ga deze zomer
op schattenjacht in Bosland. Zoek
de verdwenen schat van Kapitein
Korrel, volg de regenboog met
Bostrol Bobl, duik in het woelige
Peltse verleden met Wenke
Wortel of help Tommy Twijgman
zijn krachten terugvinden.
Avontuur verzekerd!
Koop het pakket van 4
schatzoektochten in de
toeristische infokantoren in
Bosland

