
   

Toffe kinderboswandeling
 Met Bolleke het trolleke

   Totale afstand 3,5 km

   Leuke wandeltocht door het bos 
met opdrachten voor de tover-
spreuk en het verzamelen van 

ingrediënten voor de toverdrank.

   Volg vake trol en los de 
opdrachten op !

   Kinderwandelroute tot 10 jaar



Een goede raad!

Trollen zien er vriendelijk en lief  uit. 
Ze kunnen ook héél héél boos worden 
als kinderen en grote mensen afval in 
het bos achterlaten.
Daarom vragen de trollen om het bos 
netjes achter te laten.
De trollen zijn je heel dankbaar.



    Op stap met Bolleke het trolleke

Wist je dat?
Sommige trollen worden heel groot, andere zijn niet groter dan 
een muis.
Trollen komen slechts uit hun schuilplaats na zonsondergang en      
verdwijnen weer als de ochtendzon aan de hemel staat.
Trollen die zich vergeten te verbergen, verstenen bij zonsopgang.  
Oeps! Tijdens een heldere nacht in het bos was iedereen in rep 
en roer.
Bolleke het trolleke is verdwenen. Is hij versteend?
Zijn moeke en vake vragen de mensenkinderen om te helpen 
Bolleke terug te toveren.

Door het verzamelen van, dennenappels, takkenhout en wat blaadjes 
maken de trollen een toverdrank. Bij het invullen van de opdrachten 
kom je de toverspreuk te weten die je moet zeggen als je de 
ingrediënten in de toverbuis werpt, aan het einde van de wandelroute.   
Veel plezier!



Jij staat hier!

Deze straat??

    Start Wandeling
    Aan de start van de gezondheids-
    omloop in Kaulille.

   
  Opdracht 1

  Wat is de naam van de straat, waar je        
  vlak bij staat?
  Vul het antwoord in het rooster in!
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      Stap mee met Vake trol      
    naar de volgende opdracht! 



Deze straat??
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  Opdracht 3

Tel de dennenappels die op de foto staan. Zoek   
in het bos het juiste aantal dennenappels en als   

je ze gevonden hebt, doe je de volgende 
teloefening: neem 6 dennenappels weg van de 

verzameling en deel de rest dan in twee. 
Hoeveel heb je er dan nog over?

  Vul hier het aantal dennenappels in,
  met letters, vb. 1 = één

  Stop er 2 in het   
  zakje voor de       
  toverdrank!
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      Stap mee met Vake trol      
    naar de volgende opdracht! 
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  Opdracht 4

Zoek aan de linkerzijde van het bospad in het           
bos deze boom. Kijk of  je een dor takje vindt 
met dezelfde vorm (Y), ongeveer 4 à 5 cm groot.       
Steek het in het zakje voor de toverdrank.

 Hoe noemt men het speeltuig       
 dat men kan maken met deze      
 vorm van een tak en waarmee     
 men  steentjes kan wegschieten?

      Stap mee met Vake trol      
    naar de volgende opdracht! 
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      Stap mee met Vake trol      
    naar de volgende opdracht! 

   
  Opdracht 5

Zoek aan de linkerzijde van het bospad                                 
het trollenpoortje. Tip: Kijk rond de bomen!
Op het pad staan paaltjes met daarop       
      een getal. Kijk welke er het dichtst bij de            
boom staat en schrijf  het nummer op!

   Vul hier het nummer in dat op  
           het paaltje staat,
      Met letters, vb. 1 = één

   Zoek een eikenblaadje       
      voor in het zakje!
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  Opdracht 6

Kijk goed rond naar de bomen rondom je en zoek 
naar de loofboom die je hier het vaakst ziet staan.
Welke kleur kan je makkelijk terugvinden in de stam 
van deze boom?

      Stap mee met Vake trol      
    naar de volgende opdracht! 
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Opdracht 7

Hier kan een trollenfamilie wonen diep                   
onder de boomstam. Kijk maar eens goed, maar 
maak ze niet wakker bij daglicht, anders verste-
nen ze.
Kijk naar de getallen op 2 palen van de gezond-
heidsomloop, tel deze getallen op en trek er dan 
50 af.  Zo weet je hoe oud deze trollenfamilie is.

  Het eerste getal vind je op de paal met     
  opdracht 7 er op. Het tweede getal zie         
  je op de volgende paal staan!

      Stap mee met Vake trol      
    naar de volgende opdracht! 



In het hele bos kan je ze vinden. Voor de trolletjes 
zijn het hindernissen, waar ze rond moeten of  over 
moeten klauteren. En ook wij, de mensen, moeten  
er voor oppassen. Want voor je het weet, kan ook jij 
er over struikelen. Over wat hebben we het??

  Opdracht 8

 Tip: Je ziet ze hier overal: op het    
 pad (deels onder het zand), aan de   
 kanten hangen ze, ...
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    Stap mee met Vake trol      
    naar de volgende opdracht! 



   Schrijf  het woord met 5  
   letters dat voorkomt op dit                         
   bord in het rooster.

   
  Opdracht 9

            Vanaf  hier tot aan de volgende opdracht          
       liggen er verschillende zandheuvels.                    

Tel ze en vul het getal in.

      Stap mee met Vake trol   
     naar de volgende opdracht! 
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  Vul hier het getal in.
  Met letters, 
  vb. 1 = éénJe loopt nabij een 

grote baggerkuil voor 
grindwinning. Het is 
ten strengste verboden 
binnen de afrastering 
te komen en in of  aan 
het water te spelen. 
Ook al kan men op 
sommige plaatsen mak-
kelijk door de afraste-
ring stappen!



Eiland 
met 

Bomen
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      Stap mee met Vake trol         
     naar de volgende opdracht! 

   
  Opdracht 10

Je bevindt je hier op een driesprong van bos-
weggetjes met een driehoek als eiland, (zonder 
water natuurlijk) waar verschillende bomen op 
groeien. Hoeveel bomen met deze boomschors 
staan er op het eiland? 

Vul hier het getal in.
Met letters, vb. 1 = één
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      Stap mee met Vake trol   
naar de volgende opdracht!

Opdracht 11

Kijk naar het Equidroombord aan de 
rustplaats. Hoe noemt deze rustplaats? 

Hoeveel 
picknick-tafels 
staan er op de 
rustplaats?

Maak je vinger nat aan de wa-
terpomp en doe 2 druppeltjes 
water in de toverzak.
Verspil niet te veel water,   
anders werkt de toverspreuk 
niet naar behoren!



   
  Opdracht 12

Zoek deze eikenboom en kijk goed rond of  je Bol-
leke trolleke er in kan vinden.
Tip: Niet te laag zoeken!

 
Zoek in het bos een 
paar dennennaalden

die op de grond 
liggen en stop deze 

in het toverzakje!

      

De opdrachten en ingrediënten voor 
de toverdrank zijn vervuld. Werp alle         
ingrediënten op het einde van de wan-
deling in de toverbak en zeg de tover-
spreuk. Dan komt Bolleke deze nacht 
terug als Trolleke.                      
  Goed gedaan!!

Stap mee met Vake trol mee naar 
het einde van de wandeling!
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VERANDER VAN STEEN NAAR TROL!

   Oplossing invullen!
Als je alle opdrachten hebt opgelost, vul je hier de let-
ters in die bij de opdrachten in het groene vakje staan 
met het bijhorende nummer.
Ontdek dan de toverspreuk, zodat Bolleke terug tot 
leven komt!



De wandelroute begint en eindigt aan de parking van de 
Gezondheidswandeling, Kettingbrugweg te Kaulille.

Kinderen steeds onder begeleiding van volwassenen! 

2019 (3de druk) -  Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze gids is met de grootste zorg samengesteld.  
Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname of ten aanzien van eventuele fouten en 
onvolkomenheden wordt door de uitgever niet aanvaard!


