
Ga je mee met Blob en het KEI’kleine volkje op speurtocht?  
Ze zijn op zoek naar het geheime onderdeel van een toverdrank. 
Lees eerst aandachtig alle achtergrondinfo. 
Het plan vind je op de achterkant. Daar kan je mee op stap. Succes! 

avontuur

Wat Zoektocht van 3 km 
  voor gezinnen met kinderen 
  van 7 tot 12 jaar.

aard van de Weg Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

vertrekpunt Ingang Bergmolenbos, 
  Oude Zilverbergstraat, Roeselare.

MeeneMen Een smartphone of fototoestel. 
  Een picknick is ook altijd leuk.

Lang, lang geleden leefde het 
KEI’kleine volkje in het Bergmolenbos
in alle rust en vrede. 
Maar toen kwam het BEtonmonster! Hij had 
heel veel honger en verslond alles wat groen 
was, bomen, struiken, planten, bloemen, ... 
ook alle oeverplanten slokte hij naar binnen. 

Het water werd er vies van. op de duur kon je geen 
waterdiertje meer bespeuren.
Daar werd Wout het Woudaapje ongelukkig van. 
Hij had niets meer om te eten en vertrok 
uit het Bergmolenbos.  onze vriendjes missen Wout 
heel erg. Maar Wout wil alleen maar terugkomen 
als het BEtonmonster er niet meer is. 

KEI’Wijs, de slimste van het dorp,  heeft een recept van 
dé toverdrank waarmee ze het BEtonmonster voor altijd 
kunnen verjagen. Er ontbreekt alleen nog één geheim ingrediënt.

ZoEK je MEE naar het ontbrekende ingrediënt 
van de toVERDRAnK? 
Dan kunnen onze vriendjes het BEtonmonster omtoveren 
én dan kan de natuur zich terug herstellen en komt hun 
vriendje het Woudaapje ook terug. 

Hallo, ik ben               en vandaag 
laat ik jullie kennismaken met Wout het 
woudaapje en mijn kaboutervriendjes, 
KEI’Fier en KEI’Wijs van 
het KEI‘kleine volkje. 

Hallo,
ik ben 

kei ‘Fier.

Ik ben 
WOut

het 
woudaapje.

Handig om te wetenspeurtOcHt - BergMOLenBOs - op zoek naar het geheime ingrediënt van de toverdrank

Zie hier, een leuk blob’je gespot 
op één van de BLOB wandelingen 

#mijnblob post op Instagram
van Anke Devriese

 in het

Bergmolenbos

toVERDRAnK
3 spinnenpootjes
1 grasspriet
2 snottebellen 
 (van het BEtonMonStER)

1 stukje schors
3 mierenpootjes
1 gram duivenkaka
100 gram stinkende algen
2 druppeltjes zuiver water

+  ...............................????

een héél bijzonder kaboutervolkje
Hier in het Bergmolenbos woont het KEI’kleine volkje. 
En je raadt het misschien al: ze lijken erg hard op KEI’en 
of kleine stenen. Ze zijn bang van grote mensen, 
maar kinderen vinden ze wel leuk. 
Als er gevaar dreigt, rollen ze zich op en lijken ze 
op een heel gewone ‘steen’. Vandaar dat zij 
als enige uit het grote kaboutervolk 
geen puntmuts dragen,
dat valt veel te hard op. 
Ze tooien zich liever 
met een beetje mos.
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En ik ben
 

de slimste 
KEI van 
het dorp.

tIP
- het groeit of leeft hier in de buurt 
- het stinkt vreselijk      

kei ‘Fier
- Het mooiste KEI’tje 
  van het KEI’kleine volkje.
- Is gek op bloemetjes en vooral op
 het paars-gele klokje dat ze hier in  
 haar hand heeft. 

Wout, het woudaapje
- Speelt graag verstoppertje in het riet 
  en houdt niet van open plekken.
- Is gek op insecten, kikkertjes en kleine visjes.
- Haat alles wat vies en vuil is. 

En ik ben het 
BetOnMOnster,
verre familie van het 

KEI’kleine volkje. 
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Het Beton monster
- Stinkt uren in de 
   wind en geniet daarvan.  
- Voedt zich met natuur.

- At bijna alles op zodat er 
 amper eten overblijft. Daardoor is 
 hij nu zwakker en slaapt hij veel meer.

- Wordt telkens een beetje 
   misselijk als KEI’Fier in de buurt is.

kei’ Wijs
 - Het slimste KEI’tje van het KEI’kleine volkje 
  (hihi, dat denkt hij toch) daarom wordt hij  
  soms ook wel ‘eigen’WIJS genoemd. 
 - Heeft het recept bijna bij elkaar.

doe mee aan de BLOB wedstrijd!
Maak ook jouw eigen 'BLOB' tijdens 
de wandeling of thuis. Gebruik allerlei natuurlijke 
materialen (takjes, vruchten, bladeren, keien, ...) 
en vooral je fantasie.
Neem er een foto van en mail de foto naar 
info@toerisme-leiestreek.be. 
Of post op sociale media met #mijnblob. 
Wij selecteren de leukste ‘Blobs’ en 
misschien kom jij ook wel in één van onze 
brochures, zoals de mooie creaties hiernaast.



OP zOek naar het geheime ingrediënt
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Wist je  dat...
… er hier tijdens de Eerste Wereldoorlog een 
Duits vliegveld was?

 ...je in deze hoogstamboomgaard 
net als KEI’Fier en KEI’Wijs vrij mag plukken 
en proeven? Mmmmmmmmm, lekker!

… de stad Roeselare tussen de fruitbomen 
een mengsel zaait met planten 
waar bijen en vlinders dol op zijn? 

… de naam ‘Bergmolen’ er gekomen 
is doordat er hier vroeger een molen 
op een ‘berg’ stond?

... het woudaapje een kieskeurige rietvogel 
is die enkel wil wonen waar het water kei-
proper is?

… hier de beenderen van een mammoet 
zijn opgegraven? Zijn slagtanden konden tot 
wel 400 kg per tand wegen!

… het speelbos 9 jaar heeft gegroeid 
voor het een speelbos werd én het bijna 
even groot is dan 3 voetbalvelden samen? 
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ontdek nog meer avonturen 
met Blob op 
www.toerisme-leiestreek.be/blob
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Hoe ga je te werk?  Lees zeker eerst de info op de andere zijde, 
       die heb je echt nodig!
begin dan bij             op het plan.  op sommige plaatsen kom je een weetje tegen 
en op sommige een opdracht. denk je bij een opdracht het juiste antwoord gevonden 
te hebben, scheur dan het luikje los dat bij het juiste antwoord hoort en plooi het 
om, dan ontdek je een letter.  op het einde van de wandeling kan je die gebruiken
om de oplossing te vinden.
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Boomgaard

Welkom aan Muze’um L.
Waarover gaat dit museum precies? 

      A.      B.       C. 
...over leistenen   ... over loofbomen ... over licht en landschap

GoED GEDAAn, JE BEnt AAn DE EInDMEEt GERAAKt! 
ZoEK nu nAAR HEt InFoBoRD DICHtBIJ DE totEMPAAL.

nog even puzzelen met de letters en je hebt het geheime ingrediënt gevonden. 

e

2

1

6
4

B

6

   Foto-opdracht Doe met het ganse gezin een aalscholver na voor de kijkwand.

 Foto-opdracht Zoek hier een inwoner van het KEI’kleine volkje.
Wil je weten hoe? Kijk op de achterkant van deze folder bij de groen-witte ster.

   Foto-opdracht Loop geblinddoekt door de witte gang naar beneden en terug omhoog. 

Foto-opdracht  Geef een knuffel aan Joseph Mush. 
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A.    B.   C.
12   14   8

Kijk door de kijkwand of je vrienden ziet van Wout het Woudaapje 
in het natuurreservaat De Kleiputten.

Welke vriend verblijft hier niet het hele jaar?

A. het waterhoen  B. de ijsvogel   C. de blauwe reiger

d

       Zie je die rieten wanden langs de zijkant van het pad? Kijk er eens door... 
Dit is dé lievelingsplek van het BEtonmonster. Hij heeft hier alles volledig kaal gevreten. 

Hier wordt afval verwerkt! Zoek op het laddertje hiernaast, 
wat ze hier met afval doen. Hoe hoger op de ladder, 
hoe beter voor het milieu. 

Welke sport van de ladder zie je  hier?

    A.            B.  C. 
Recyclage        Verbranden                Storten 

 Foto-opdracht 
      teken de ladder in het zand en leg jouw afval (koekjespapier, drankverpakking) bij de juiste sport.Zie je deze boomgaard? Het is één van de lievelingsplekjes 

van ons, het KEI’kleine volkje. We komen hier graag 
om de afgevallen vruchten op te smikkelen, in de bomen 
te klimmen, verstoppertje te spelen, … 

Hoeveel verschillende soorten fruit kan je hier 
vrij komen plukken?

Oude Zilverbergstraat P

MuZE’uM L
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opdracht

weetje

gezinszoektocht

speelbos

kijkwand

poel

kleine paden

hoofdpad

straat

bistro

parking

Op de tOtempaal staan er gezichten, zie je dat?  
Dat zijn de gestorven koningen van het KeI’kleine volkjesland. 

Hoeveel kan je er tellen? 

 a.   B.  C. 
 4   5  3
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