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Luisteren. In een bos zijn er veel geluiden.
Wees eens heel stil en… luister.
Wat hoor jij allemaal?

Let op! Weet je dat er Taurossen en Exmoor
Pony’s lopen in het bos? Ze zijn niet gevaarlijk
als je ze met rust laat!

Ver springen. Een eekhoorn kan wel een meter
ver springen en een konijn twee en een halve
meter. Hoe ver spring jij? Neem een grote
aanloop en… spring!
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Taurossen. Wist je dat de oudste koe de baas is
van alle Taurossen en niet de stier? De stier is
de beschermer is van alle Taurossen!
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Heide. Hier vlakbij zie je een groot heideveld.
Soms grazen hier schapen om de heide mooi
open te houden. Weet jij welke kleur heide
heeft in de zomer?
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Spinnen. In het bos leven veel spinnen. Die eten
muggen en vliegen. Zie jij een spin? Hoeveel
poten heeft een spin?

het oergebied Koekoek! In hetinbosbrabant
het
leeft ook de koekoek.
Het oergebied
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Kleuren. In het bos zie je zoveel verschillende
kleuren! Kun jij een groen voorwerp uit het
bos vinden? En een bruin? En misschien ook
een rood?
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Touwen. Zie jij deze touwen tussen de bomen?
Kun jij de overkant bereiken zonder eraf te
vallen? Probeer het eens!

Zoeken. Weet je dat er soms wel 100.000 mieren
in een mierennest leven? Hier vlakbij staat een
boom met een heel groot mierennest ertegen
aan. Kun jij deze boom vinden? Raak het niet aan,
want de mieren steken snel en dat doet zeer!

Bergklimmen. Zie jij deze berg? Klim snel naar
boven en zie wat er achter ligt!

Beestjes tellen. Onder een stuk hout of steen
leven vaak beestjes, zoals pissebedden. Til eens
een stuk hout of steen op. Hoeveel beestjes tel je?
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hét oergebied
hét oergebied
KLEURVARIANTEN
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het oergebied in brabant
in brabant het oergebied in brabant
in brabant
WIT
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in brabant

mannetje hoor je meteen. Hij roept zijn eigen
naam: koekoek! Het vrouwtje legt haar ei in een
nest van een andere vogel. Dan hoeft ze zelf niet
te broeden. Slimme vogel!
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KLEUR

hét oergebied
hét oergebied
in brabant
in brabant
het oergebied Boomstammen.
inEenbrabant
in brabant
haas kan heel snelhet
lopen. oergebied
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Ganzenven. Weet je dat er in het Ganzenven
geen vissen leven? Er leven wel salamanders,
padden en wel 31 verschillende soorten libellen!

Foto op Facebook. Zie jij het prachtige uitzicht?
Maak hier een leuke foto en deel deze met ons
op www.facebook.com/datisoss
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En komt makkelijk overal tussendoor. Beweeg
jij net zo makkelijk als een haas? Je ziet hier
een boomstam over de greppel liggen. Kun jij
er overheen zonder te vallen?

hét oergebied
in brabant

Osje is dol op klauteren, kijken,
springen, luisteren, genieten en rennen!

hét oergebied
in brabant

Doe je met hem mee?
Osje heeft palen met nummers in het
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Paddenstoelen. Weet je dat er in Nederland
5000 verschillende soorten paddenstoelen zijn?
Maar let op, de meeste zijn giftig!

bos gezet. Zo kun je niet verdwalen.
De route is ongeveer 1,5 km lang.

Veel plezier!
10

Pauze! Heb je honger gekregen van het
klauteren door het bos? Of wil je even uitrusten?
Neem dan hier even pauze.

Adres: Hoessenboslaan 51 5351 PB Berghem Er is voldoende gratis parkeergelegenheid
Voor meer info kijk op www.datisoss.nl/dat-is-osje Volg Osje via www.facebook.com/datisoss
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GOED OM TE WETEN
Neem een emmertje mee om spullen
te verzamelen voor thuis.
Vanaf paal 6 is het pad te steil
voor een rolstoel. Ga dan via het fietspad
en de heide naar de picknickplaats
(paal 13, 12, 11).
Laat alsjeblieft geen rommel,
eten of drinken achter op het pad.
Trek lekker oude kleren en laarzen aan.
Maak de uitkijktoren niet kapot,
wees er zuinig op.
In dit stuk van het bos
mogen honden niet los lopen.
Blijf uit de buurt van de Taurossen en
Exmoor pony’s, zeker als de dieren jongen
hebben. Ze zijn niet gevaarlijk als je ze
met rust laat.
Het wandelpad van Osje start en eindigt
bij het Klauterwoud (natuurspeeltuin).
Neem eten en drinken mee.
Er is een gezellige picknickplaats
met uitkijktoren.
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