bossen en water, heerlijk!

Hieronder zie je een foto van de meiboom.
Kijk goed, Yske en Blob hebben er
7 foutjes ingestoken.

Vind jij de 7 fouten? Oh ja, de natuur die verandert
het hele jaar, daar mag je het dus niet zoeken...

#Mijn BLOB
... maak jouw eigen ‘fantastische’
wezentje uit gevonden spulletjes
in de natuur

in

WAT
		

Gezinszoektocht van ongeveer 3 km
voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar.

		

Regelmatig onverharde stukken en
smalle bospaden. Laat buggy’s liefst thuis.
Goede wandelschoenen zijn aanbevolen.

		

Zoek de bordjes van Yske de ijsvogel hoog
of laag op het parcours.
De richting van zijn bek toont je de weg.

AARD VAN DE WEG
BEWEGWIJZERING
VERTREKPUNT
MEENEMEN

Brasserie Bergelen,
Hemelhofweg 27, Gullegem
T. 056 41 88 67
Een verrekijker is altijd leuk.

✓ ik een ijsvogel ben
✓ ik blauw ben van kleur, ze noemen me ook wel
het vliegend blauw juweel
✓ ik graag visjes eet
✓ ik de visjes vang door in het water te duiken 		
vanaf een overhangende tak
✓ ik mijn nest uitgraaf in een zandwand
langs het water
✓ ik moet opletten dat ik niet vastvries in het ijs in
de winter, vandaar mijn naam
✓ ik te vinden ben rond de grote plas
(Bergelenput)
✓ ik zeer snel vlieg waardoor ik meestal
niet goed te zien ben

Maak tijdens de wandeling (of thuis)
je eigen ‘Blob’, een grappig figuurtje met
allerlei gevonden spulletjes uit
de natuur. Neem tot slot een foto
van jouw ‘BLOB’ en mail de foto naar:
stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be
of info@toerisme-leiestreek.be .
Wij selecteren de leukste ‘Blobs’
en misschien kom jij ook wel in één
van onze brochures, zoals de mooie
creaties hieronder.

Wist je dAt...

Kl

eur

ji
mi

n!

Bingo

maak je eigen blob

Zie hier, enkele van de leukste
blob’jes gespot op
de Blob wandeling
in zwevegem

Blob creatie

Fabienne Decuypere

		

Blob creatie

Lena Devos

Blob creatie

Cindy Glorieux

met

ik zie ik zie ... Yske kent de omgeving hier als zijn broekzak, maar als jij goed
V.U.: Stijn Lombaert, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries - Concept en creatie: PimPam.be

Hoi! ik ben
en ik maak van elke wandeling een superleuk
avontuur. Vandaag neem ik je mee met mijn
vriendje YSKE, de ijsvogel, in het provinciedomein
Bergelen, in Gullegem. Veel speelnatuur,

kijkt, vind je beslist ook heel wat leuke dingen.
Kijk goed rond tijdens de wandeling en duid op de bingokaart aan welke dingen jij
hebt gezien. Als je 15 dingen kan vinden ben je geslaagd in deze opdracht. Succes!

wilgenblad

(eikel)muisje

tak

De 3 wijzen
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Ga mee op ontdekkingstocht met Yske & Blob

Kikkers hebben erg lange poten!
Kan jij zo ver springen als een KIKKER?
Misschien spring je wel verder dan je mama,
papa, broer, zus of vriendje?

8

Zoek eikeltjes, dennenappels, steentjes, kastanjes, takjes, …
en speel BOSVRUCHTENPETANQUE wanneer je even een
pauze neemt! Ben je klaar met petanque spelen?
Maak dan je eigen unieke BLOB-creatie!
(zie achterkant)

10

Zoek deze 2 oude wijzen!
Heb je ze gevonden, sla
hier dan in!

Natuureducatief Centrum (NEC) De Rand

De Rand is is de uitvalsbasis van Natuurpunt Wevelgem en
Velt Wevelgem-Menen. Achter De Rand staat een boomgaard
van Velt met oude fruitrassen. De bijenkorven zoemen vanaf
het voorjaar.

8 de rand van Bergelenput

Yske maakt een praatje met haar vriendin Fien de slobeend.
Ze vindt het fantastisch dat deze put van 8 ha
uitgegraven werd voor de aanleg van de
snelweg in de jaren zeventig van de
vorige eeuw, lekker slobberen hier!

6

1

8
11

9

‘Roekoekoe, kijk eens op het
			
bord met uitleg’

12

1

de steenronde

10

dood hout in het bos

Moet het bos eens opgekuist worden? Blob luistert naar Yske.
Neen, dood hout is zeer belangrijk! Dieren vinden er eten
en bescherming. Paddenstoelen en planten groeien erop.
Niet opkuisen dus, ook al ziet het er slordig uit!

12 de wilgenhutten en wilgentunnels

Spelletje: kan jij de
verschillen vinden?
(zie achterkant)

Aan De Meiboom ontmoeten
Yske en Blob de houtduif Maria.
Waarom staat dat kruis hier?

2

3

11

2

2 de Meiboom

7

Welkom in de kijkhut krijst Yske! Hier kan je door de
kijkgaten rustig naar me zoeken. Neem je tijd Blob,
want ik laat me niet snel zien… Als je me ziet is het
meestal als passerende pijlsnelle blauwe vogel.
Misschien heb je wel het geluk om me te zien
jagen vanop een tak?

Yske heeft niet veel contact met de vleermuizen
in het domein, ze vliegen ’s nachts en dan doet
Yske een dutje. De vleermuizenkelder is het bed
van de vleermuizen die hun winterslaap hier
houden. Hoe? Wat? Ontdek het op de borden.

Yske en Blob zijn nu aangekomen aan het avontuurlijke
speelplein en vliegen naar RECHTS! Hier kan je even heerlijk
ravotten! Ben je klaar om verder te wandelen? Zoek dan dit
bordje iets verderop. Yske en Blob wijzen je de weg.

5

9 de kijkhut

10 De vleermuizenkelder

3 het avontuurlijke speelplein

4

RT

11
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Je vindt hier heel wat
vogels. Ik heb ze samen met
Blob zo mooi mogelijk
getekend, herken jij ze? Oh ja,
let goed op, ... we hebben er
één grapje tussen gestoken...

Wat vind je van dit stukje
landschap? Mooi of lelijk?
Wat zou jij veranderen?

S TA

ZO VLIEGT EEN VLEERMUIS!
Eén kind speelt een vleermuisje en staat in
het midden van de kring. Het vleermuisje houdt de ogen
gesloten, de anderen staan er rond en hebben bvb 2 stenen,
2 stokjes,… in hun handen. Het vleermuisje stapt stilletjes rond,
terwijl de anderen zo stil mogelijk proberen te zijn. Komt het
vleermuisje té dichtbij, tik dan zachtjes met je voorwerpen
tegen elkaar! Tik nog harder als het véél te dicht komt, of
wanneer het té dicht bij een boom komt, … Zorg ervoor
dat het vleermuisje niet botst!

Blob en Yske stoppen aan de prachtige poel en slaan een praatje met
meerkikker Marcel. Vol verwondering horen ze dat er naast
padden en salamanders maar liefst drie soorten kikkers in de poel leven:
de bruine kikker, de groene kikker en de meerkikker.

5

Langs de haag aan de Heulebeek ontmoeten Yske en Blob, Zorro
de Eikelmuis in een boom. Yske is verwonderd dat Zorro vaak op
een tak zit te kijken naar de Heulebeek en de poel aan de
overkant. Prachtige watervogels kan je hier zien! Wist je
trouwens dat er op dit stuk Heulebeek
vroeger een watermolen
4
draaide?

Yske vliegt samen met Blob rond aan de Bergelenput om een lekker hapje
te vinden tot ze aan de kijkwanden Victor de vos tegen komen. Victor weet
dat bezoekers van het gebied hier vaak met een verrekijker komen om o.a.
Yske en andere vogels te zien. Vol trots omwille van al die aandacht zoekt
Yske verder naar een lekker hapje.

6 Poel

6

4 De Heulebeek

De kijkwanden

Ter hoogte van de ‘drie wijzen’ kom je aan de wilgenhutten
en de wilgentunnels. Deze prachtige bouwsels worden met
levende wilgentakken gebouwd. Leuke groeiende speelelementen
kan je daar mee maken!
Tip: dit is een leuke plek om jouw ‘Blob’ te maken (zie achterkant).

Welkom aan de steenronde! Yske en Blob
willen graag een spelletje spelen!
Speel je mee het ijsvogelspel?

START aan de ingangspoort van het speelbos
waar Yske je welkom heet.
Blob gaat mee op avontuur! Jij ook?

1

1. Kuifeend
2. Reiger
3. Waterhoen
4. Oeverzwaluw

5. Ijsvogel
6. Zwaan
7. nguin
8. (Hout)duif

Speel je mee het ijsvogelspel?

Je mama, papa, tante,… spelen het visje, jij
en de anderen spelen de ijsvogels. Het visje zit
met de oogjes toe in het midden van de steenronde.
Alle ijsvogeltjes staan op de stenen en proberen
zo stil mogelijk naar het visje te sluipen.
Telkens wanneer het visje iemand hoort, wijst het in
de richting waarvan het geluid komt. De ijsvogel die
het visje aanwijst moet opnieuw beginnen vanop de
steen. Kan jij als eerste het visje aantikken?
Ontdek meer avonturen met Blob op
www.stadlandschapleieschelde.be
en op www.toerisme-leiestreek.be

ontdekpunt
ontdekpunt
met spelletje
poel
gezinszoektocht
kijk eens rond
café
kampzone

