
Vond jij het woordje?  
Stop het in de brievenbus van Lievebeesje aan het onthaal van het Prinsenpark,  
ten laatste 31 augustus 2020.  
Begin september trekt Lievebeesje er enkele winnaars uit.  
Wie weet win jij wel een echt blijmaak-cadeau!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzonder woordje: ……………………………………………………………………. 
 
Jouw naam:  …………………………………….…………………………………     
Leeftijd:  …… jaar 
Mailadres:……………………………………………@................................... 
 
Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om je te contacteren 
voor de wedstrijd. 

LIEVEBEESJE 

Een fotozoektocht voor kinderen van 4 tot 9 jaar in het Prinsenpark 
Lievebeesje is haar bijzonder woordje kwijt. Ze gaat samen met Vos op 
zoek. 
En weet je wat? Jij mag mee! Op stap met Lievebeesje en Vos. Zoek alle 
foto’s van de plekjes waar ze voorbij wandelden, zet de letters in de juiste 
volgorde en vind het bijzonder blijmaak-woordje van Lievebeesje!  
Doe onderweg samen gekke, soms halsbrekende opdrachten van Vos en 
Lievebeesje! 
 
Volg de blauwe route (3 km) in het Prinsenpark.  
 
Deze zoektocht is speciaal Corona-proof. Natuurlijk volg je de geldende 
maatregelen van de overheid. Houd voldoende afstand van andere 
wandelaars en gezinnen die deze zoektocht doen.  
Geniet van de natuur en de stilte in het bos.   
En dan nu: OP PAD! 

Lievebeesje is best wel een gekkerd. Hij maakt salto’s in de lucht, zoeft als een speer tussen grassprietjes 
door, scheert rakelings over het water van de vijver en kietelt dan nog even snel een kikkervisje onder 
water. Hij kriebelt aan Herts’ oor, maakt blaasjes wijs aan Uil, … Zo veel, zo gek je maar kan bedenken.  
Lievebeesje daagt je uit om minstens even gek te zijn als hem. Doe onderweg alle  
opdrachten en evenaar deze gekheid-kampioen! 
Bij elk dier dat je ontdekt op de route voer je een Lievebeesje-opdracht uit.  

Doe de opdrachtjes en scoor gekheidspunten. Helemaal geslaagd? Dan 
verdien je 10 punten. Bijna helemaal geslaagd? Geef jezelf 5 punten. 

   

Lekker gek! Hinkel eerst 5 keer op je rechtervoet, dan 5 keer op je 
linkervoet. Spring 5 grote sprongen naar voor en 2 naar opzij en tuimel 
dan nog eens 2 keer achter elkaar.   

   

Maak een gekke selfie aan een boom. Deel hem op facebook of 
instagram met #Prinsenpark. 

   

Sluip als Vos over het pad zonder dat iemand je opmerkt. Doe dat zeker 
50 sluiptellen lang. 

   

Lievebeesjes’ schild is rood met zwarte stippen. Welke kleur heeft jouw 
T-shirt? En die van de anderen uit je groepje? Kijk goed rond en zoek of 
je dezelfde kleuren ook in het bos vindt.  

   

Verzamel 8 kleine voorwerpen uit je rugzak, broekzak, … en leg ze voor 
je neer. Kijk goed wat je verzamelde. Iedereen kijkt nu de andere kant 
uit. Iemand haalt er 1 weg. Raad nu wat er verdween. 

   

Ken jij 5 dieren die beginnen met de letter L? Zeg eens.    

Iemand van je groepje doet een dier na. De anderen raden welk dier het 
is. Speel dit spelletje even vaak als de leeftijd van het oudste kind uit je 
groepje.  

   

Zingen maakt blij! Zing één (of meerdere) liedje(s) tot aan het volgende 
dier. 

   

Lievebeesje wil ook wel eens geel of blauw zijn. En jij? Wil jij ook wel 
eens wat anders? Wissel van kledingstuk met iemand van je groepje. 

   

Word zo stil als Lievebeesje. Luister naar de vogeltjes in het bos. Tel 
hoeveel verschillende geluiden je hoort. 

   

Huppel als een konijn en roep 10 x “Wortel!”    

Lievebeesje heeft geen schoenen! Doe je schoenen uit en wandel verder 
op je blote voeten, zo lang je zelf wil. 
En zeker over het blotevoetenpad! (bijna op het einde van deze route) 

   

Totaal aantal punten  
Heb je meer dan 100 punten dan ben je minstens even gek als Lievebeesje!  

   

 

Vul hier jullie 
namen in! 
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Noteer hier de juiste letters en ontdek Lievebeesjes’ bijzonder woordje. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

           


