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Word een speurneus
Hoi! Welkom op De Meenthe 
vriendjes en vriendinnetjes. Ik 
heet Mien, en ik ben heel blij dat 
ik vandaag mijn favoriete plek 
met jullie kan delen. We gaan op 
een spannende ontdekkingstocht 
en leren van alles over de natuur 
hier. Dit boekje heeft activiteiten 
die speciaal voor jullie zijn 
bedacht, hoe oud je ook bent.

Tot 8 jaar Vanaf 9 jaar

Ouders: Dit is een familie activiteit. Help de kinderen dus gerust. We 
hopen dat iedereen meer leert over De Meenthe en de omgeving.

Wanneer je alles klaar hebt mag je naar een terreinwacht en ontvang 
je een toffe beloning voor je harde werk. Heel veel plezier met 
speuren.

Mien

Mijn broertjes zullen jullie helpen om al je opdrachten uit te voeren. Ben 
je 8 jaar of jonger dan zal Dolfje je helpen. Voor de kinderen die 9 jaar of 
ouder zijn heeft Roel beloofd te helpen.
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Wie woont er op De Meenthe?
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Mien heeft een lijstje gemaakt van alle dieren die 
samen met haar op De Meenthe wonen. Gebruik 
de woorden uit de lijst om de puzzel in te vullen.

herT  kikker  pad   mus   konijn 
Vlinder  keVer  spechT  roodborsTje

Woordenbank



RVind de weg

Kan je Mien helpen om 
de weg te vinden op de 
Meenthe en de vragen te 
beantwoorden?

12

3

4

5



1

2

3

4

5

op de dode bomen zie je iets groeien, wat is dat?

je ziet hier een boom die is omgevallen. kijk eens naar de 
wortelkluit, wat valt je op?

Voor je zie je de vijver. Welke dieren kan je opnoemen die 
hier in of op het water hun thuis hebben?

boven in die grote boom hangt een houten kast. Welk dier 
heeft hier zijn huis?

de greppel die hier door het bos loopt is best diep, kan je 
opschrijven hoe diep de greppel is?
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Speuren naar vormen

Mien is heel erg goed in het vinden van vormen in de 
natuur. Ze ziet cirkels en hartjes in blaadjes en zelfs in de 
wolken.

Welke vormen kan jij vinden? Teken er ten minste twee.
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dwars door het bos liep een helder, 
kabbelend                     (jebeke). onder 
een grasspriet in de berm zat een mier. 
die had erg veel dorst en daarom boog ze 
zich voorover om wat te                         (dnerink). maar 
terwijl ze dat deed gleed ze uit en viel ze in het water. 
de stroom sleurde haar mee, ver weg stroomafwaarts. 
hoe ze ook haar              (tebs) deed, ze redde het niet 
om aan de kant te komen. 

op dat moment vloog er een duif boven de beek. deze 
zag de in het                  (taerw) spartelende mier en 
had medelijden met het in nood verkerende diertje. 
de duif brak een                  (etajk) van een in de buurt 
staande struik en liet dat in het water vallen. de mier 
aarzelde geen moment en klauterde vlug op het takje 
en bereikte zo veilig de                   (veoer). 

kort daarop was de mier aan het wandelen, toen ze de 
duif toevallig weer ontmoette. een jager stond op het 
punt de vogel in een groot net te                     (venagn). 
de mier, die zag wat er ging gebeuren, stak de man in 
zijn hiel. deze gaf een gil van                   (sickhr). de 
duif hoorde het, werd bang en vloog weg.

Mier en Duif
Een aantal woorden in dit verhaal zijn door de war geraakt. 
Help jij Mien de woorden weer goed te krijgen?
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Welke planten en dieren ben jij op je 
speurtocht tegen gekomen? Omcirkel de 
dieren die je hebt gezien of gehoord.

Natuur checklist
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Mien schreef een paar raadsels over de dieren 
die hier met haar op De Meenthe wonen. Vul op 
de open plek het dier in waar het raadsel over 
gaat. Kies uit de lijst die onderaan staat.

Dieren raadsels

ik eet insecten
ik leef in de vijver
ik spring en zwem
ik ben groen
ik ben een                          

ik ben klein
ik kan eng zijn
ik heb acht benen
ik maak een web
ik ben een                          

ik ben heel mooi en kleurrijk
ik heb zes benen
ik kan vliegen
ik eet nectar
ik ben een                          

ik eet groenten
ik kan snel rennen
ik kan ook een huisdier zijn
ik heb lange oren
ik ben een                          

ik heb veren
ik eet insecten
ik kan vliegen
ik maak gaten in bomen
ik ben een                          

ik heb naalden
ik kan me oprollen
ik slaap overdag
ik slaap de hele winter
ik ben een                          

spin   konijn  kikker
Vlinder  spechT  egel

Woordenbank
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Dag of nacht?

Sommige dieren zie je overdag terwijl andere 
dieren dan liggen te slapen. Welke dieren van de 
Meenthe zie je overdag en welke zie je ‘s nachts? 
Gebruik de dieren die in het boekje voorkomen, 
of  kan je nog andere dieren bedenken? Teken of 
schrijf ze in welk vakje ze thuis horen.



Hoe voelt, ruikt en klinkt het?
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Zoek een dikke boom op en voel aan de 
bast. is hij ruw of glad? Wat valt je nog 
meer op?

kan je even heel erg stil zijn? als je nu 
luistert naar het bos wat hoor je dan 
allemaal? Waait de wind door de bomen, of 
hoor je ergens vogeltjes?

Mien houdt van alle bijzondere dingen in 
het bos. Ze let altijd heel goed op. Kan jij net 
als haar al die bijzondere dingen vinden? 
Schrijf op wat je voelt, ruikt en hoort.



loop door de dode blaadjes die op de 
grond liggen, wat hoor je?

pluk een blaadje van een boom en rol het 
blad tussen je handen. ruik daarna aan je 
handen. ruikt het lekker of stinkt het?

Zie je ook mos in het bos? Wat voel je als 
je met je hand het mos voorzichtig indrukt?



Natuurrekensom
Welk getal hoort er op de plek van het 
vraagteken te staan? Mien komt er niet 
helemaal uit, kan jij haar helpen?
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Kleurplaat
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