




Als je dit boekje meeneemt, wordt ‘De Vos… in het bos’ een  
nóg leukere theaterwandeling! Samen met de vos maakten  
we verschillende opdrachtjes en spelletjes. 

Tijdens je wandeling in het bos kom je verschillende bordjes met  
QR-codes tegen. Als je die scant met je telefoon, krijg je filmpjes te zien. 
Bij elk filmpje hoort een opdracht. Die vind je in dit boekje.

Maar ook tussen de filmpjes door moet je goed opletten! Verschillende 
dieren hebben zich verstopt in het bos. Als je ze ziet, mag je hun naam 
invullen in het kadertje onderaan elk blad. Met de letters kan je na de 
wandeling een woord maken. Bezorg het woord aan de bib en misschien 
win jij wel een leuke prijs!

Praktische info

 » De wandeling start en eindigt bij de ingang van provinciaal domein  
Den Blakken (Wegvoeringstraat 308, Wetteren).

 » Er is een (kleine) parking voor auto’s en fietsen.
 » Om de QR-codes te scannen heb je een smartphone of tablet nodig 

met een 4G-verbinding.
 » De wandeling is 1,5 km lang. Reken ongeveer 1,5 uur voor het hele 

avontuur. Het parcours is bewegwijzerd. Het wandelplannetje op de 
achterzijde helpt om op het juiste pad te blijven.

 » De wandelpaden zijn makkelijk toegankelijk, ook met een buggy. Bij 
regenweer zijn waterdichte stapschoenen geen overbodige luxe.

 » Het verhaal is ideaal voor kinderen tussen 4 en 8 jaar.



Er leven heel wat dieren in het bos: vossen, konijntjes,  
varkentjes en eendjes. Maar ook wolven! Zie jij waar de wolf 
zich verstopt heeft?

De vos en ...  
de wolf

KRAK! Hoorde je dat? Hier zit een dier verstopt in het bos. Vind jij welk? 
Schrijf het in de vakjes hieronder.
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Vossen eten graag malse kippetjes. En kippetjes eten graag… soep! Om 
lekkere soep te maken, heb je heel wat ingrediënten nodig. Wat lust jij 
graag? Maak jouw lievelingssoep met verschillende dingen uit het bos. 
Een korreltje zout vind je hier niet, maar misschien zie je wel iets dat erop 
lijkt? Gebruik je fantasie. Kruis de vakjes aan als je een ingrediënt vindt. 
Heb je alle vakjes aangekruist? Roep dan heel luid: BINGO! 

De hongerige vos en ...  
het kippetje

Sssssttt... Ook hier zit een dier verscholen tussen de bomen. Die wil misschien 
ook wat soep. Vind jij welk dier ook een kopje lust?
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Verzin een leuke naam voor jouw soep



Had je dit gedacht?! Het kleine konijntje is een krak in karate! Zo zie je 
maar, niet alles is wat het lijkt. Ook andere dieren hebben speciale  
talenten. Verbind de weetjes met het juiste dier.

De vos en ...  
het kleine konijntje

Je wist al wel dat ik traag ben. Maar 
wist je ook dat ik nooit achteruit of 
terug loop? Het maakt niet uit als je  
me oppakt en in de andere richting 
terug zet. Ik ga toch nergens heen.

Wist je dat ik heel slim ben en mezelf 
kan herkennen in een spiegel? Niet 
alle dieren kunnen dat. Zo denken 
poezen dat ze een andere poes zien 
en lopen snel weg!

Nog meer leuke weetjes vind je in het boek: “Waarom bijt de hond mijn sloffen kapot? : en 
andere vragen over het gedrag van dieren” van Caroline Laffon & Martine Laffon.



Zou hier ook een diertje verscholen zitten tussen het groen?
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Als ik eet, dan moet ik huilen. Snik, 
snik. Dikke krokodillentranen! Maar 
ik ben niet verdrietig. Integendeel, ik 
geniet net van mijn feestmaaltijd!

Elk diertje heeft een mama nodig. Dus 
als ik een eenzaam ei zie, dan zal ik dat 
uitbroeden. Het maakt me niet uit of het 
een ei van een kip, eend of slang is. Ik 
heb ooit al eens een pingpongbal  
proberen uitbroeden!



ZZZ… ZZZ… ZZZ… De vos is ingedommeld. Geen wonder, zoeken naar 
eten is vermoeiend! Fluit jij hem wakker met een vrolijk deuntje?

Misschien kan je eens proberen te fluiten met een eikeldopje! Lukt het 
niet meteen? Geef maar niet te snel op. Oefenen, oefenen, oefenen!

Hoe blaas je op een eikeldopje? 

 » Rondom je liggen eikeltjes. Zoek een proper eikelhoedje.
 » Leg je duimen over de binnenkant van het hoedje.
 » Hou aan de bovenkant een klein v-tje open.
 » Zet je lippen tegen de knokkels van je duimen.
 » Nu blazen maar!

Oh! zie je dat? Daar tussen de bomen! je kan er niet naast kijken. Het is een ...
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De vos en ...  
het vet varkentje



Wat gebeurde er nu? Zag jij dat ook goed? Wou de vos met het eendje  
trouwen? Wat een vreemde vrienden! Maar ze zijn niet alleen. Verbind  
de nummertjes en ontdek welke dieren ook een speciale vriendschap 
hebben. 

De vos en ...  
het malse eendje



Wie niet groot is moet stoer zijn. De krokodilwachter (dat is een vogeltje) 
kruipt zomaar in de bek van de krokodil. Hij blijft niet eens uit de buurt 
van die scherpe tanden! Hij gaat er zomaar naartoe, want daartussen  
zitten nog restjes van de krokodil zijn feestmaaltijd. Lekker!

Het is niet gevaarlijk, want de krokodil vindt dit wel handig! Zijn armpjes 
zijn te kort om een tandenstoker te kunnen gebruiken. Goed dus dat de 
krokodilwachter die vervelende restjes uit zijn tanden komt plukken!

ieuw, het stinkt hier een beetje. Welk diertje zou zich hier verstoppen?
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Meer weten over dieren en hun poetsbeurt? In de bibliotheek vind je het boek:  
“Het grote dierentuin tandenborstelboek” van Yoeri Slegers.



In de grote hongershow moeten deelnemers dingen uitbeelden. Jij kan 
ook meedoen aan de show: in het envelopje zitten enkele woorden.  
Neem er zonder te kijken een woordkaartje uit. Beeld het woord uit.  
Gebruik je handen, voeten en alles wat je rondom je ziet, maar zeg 
GEEN WOORD! Je broertjes en zusjes, mama, papa, oma of opa  
kunnen raden. 

Een tip: je hebt héél véél honger!

Goed gedaan! Zo’n goede deelnemer hebben we nog nooit gezien. 
Jij bent de winnaar van De Grote Hongershow! 

Gebruik je speurneus nog een laatste keer. Kijk goed rond, zoek het laatste dier 
en raad het geheime woord!
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De grote hongershow!



De vos zoekt zijn vriend de grote wolf. Maar hij heeft zich in het doolhof  
verstopt. Wil jij de vos helpen? Ga het doolhof in en zoek de wolf. 

De vos zoekt zijn vriend 
de grote wolf

Krijg je geen genoeg van het doolhof? Hieronder kan je er nog eentje 
oplossen.



De Jeugdboekenmaand blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit. Dat moet  
gevierd worden.

Ga op boekdate
Lezen is een feest! En bij een feest horen vlagjes, taart en cadeautjes. In 
de bibliotheek staat een reuzegrote taart met daarop ingepakte boeken. 
Welke boeken, dat blijft een verrassing. De korte trefwoorden op het  
geschenkpapier vertellen je of het boek iets voor jouw leeftijd en  
interesse is. Hoe werkt het? Je neemt een boek van de taart en leent het 
cadeauboek aan de zelfuitleenbalie. De verpakking mag er pas thuis af.  
Zo blijft het écht een verrassing.

Wat is jouw feestboek?
Heb jij een boek waar het leesplezier van afspat? Dat je ogen doet  
blinken? En je lezershart doet zingen? Kies jouw favoriete boek, maak een 
feestelijke foto of een knallend filmpje en post het op de website  
www.iedereenleest.be. Wie weet win jij dan wel een boekenpakket.

Nog meer winnen…
De bib en cc Nova organiseren de theaterwandeling ‘De Vos in... het bos’  
samen in het kader van de Jeugdboekenmaand. Ook wij vieren graag 
mee. Ga op wandel, spot de dieren in het bos en vul het woord dat we 
zoeken in op de laatste pagina van dit boekje. Bezorg je antwoord aan de 
bib en wie weet win jij wel een prijs.

Wil je nog meer dierenavonturen beleven? In de bib verzamelden we voor 
jou de mooiste, grappigste en spannendste dierenverhalen en fabels in 
een themastand.

Jeugdboekenmaand 
lezen is een feest!





Hoera! 
Je hebt alle dieren gevonden! Kan je ook raden welk geheim woord we 
zochten?

Schrijf je naam en contactgegevens onderaan deze pagina, scheur de 
pagina uit het boekje en ga ermee naar de bibliotheek. Wie weet win jij 
wel een leuke prijs!

Veel succes!
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Naam: ............................................................................................................................

Telefoonnummer: .......................................................................................................



Wandelroute
Start- en eindpunt: provinciaal domein Den Blakken, 
Wegvoeringstraat 308, Wetteren 
Er is een kleine parking ter plekke.

© afbeeldingen designed by Freepik
V.U. Herman Strobbe, voorzitter AGB, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren



Woordkaartjes voor de Grote Hongershow


