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HET VREEMDE EI 
Het verhaal 

Er is deze winter de tijdens de graafwerken voor het nieuwe gebouw op het provinciaal 

groendomein prinsenpark een ei gevonden. Een relatief groot ei,  groen met blauwe stippen. 

De werkmannen hadden dat nog nooit meegemaakt en de boswachters hadden nog nooit 

zo’n groot ei gezien!  Van wie is dat? Welke vogel legt zo’n eieren?? En hoe lang ligt dat daar 

al… waarschijnlijk al minstens  50 jaar . Maar we denken nog langer. 

Wat een mysterie!!! Wat een vreemd ei ??? 

De werkmannen hebben er eens op geklopt en gevraagd of er iemand in zat, maar er werd 

niet terug geklopt. 

De boswachters hebben in al hun dikke boeken gekeken maar nergens stond het juiste 

antwoord. 

Er zit maar 1 ding op… het aan de vogels in het bos gaan vragen. Wie is zijn ei kwijt?? 

Wil jij het aan de vogels gaan vragen? 

Ja? Super! 

Dan ben jij vanaf nu een echte Eieröloog, een ei-ontdekker. 

Ga jij eens vragen aan de vogels waar ze hun eieren leggen en welke kleur ze hebben? 

Het vreemde ei dat wij gevonden hebben is groen met blauwe stippen en zat in de grond. 

Kom, op pad. Volg …. 
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Doelgroep: kleuters + 1e en 2e graad basisonderwijs  

Plaats van afspraak: 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark  

Kastelsedijk 5 

2470 Retie  

Start ingang aan het oude gebouw 

Gratis deelname. Verwittig je komst via prinsenpark@provincieantwerpen.be  

Zo zijn we zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de 

uitstap. Elke e-mail wordt beantwoord; niet tijdens weekends.  

Periode:  van 1 april tot en met  13 juni 2021. 

Duur:  De tocht is 1,5 km lang, let op na een regenperiode kan het er nat zijn. 
 
Sanitaire stop:  er zijn toiletten aan de ingang van het oude gebouw 
 
Schuilen en picknicken:  er zijn verschillende picknickbanken op het terrein aanwezig 
 
  
1…2…3…spaghettiiiiii: Stuur jij ons leuke foto's van je klasuitstap?  
De foto's kunnen gebruikt worden voor op onze social media en de website of drukwerk. Het 
is wel belangrijk dat ze voldoen aan de GDPR-regels (bescherming van de 
persoonsgegevens). D.w.z. dat de ouders of voogd toestemming hebben gegeven aan de 
school om foto's van hun kind te nemen én dat de foto's met derden mogen worden gedeeld 
en gebruikt voor hun communicatiemiddelen.  
Stuur de foto's, samen met de schriftelijke toestemming (mag ook in de e-mail), 
naar prinsenpark@provincieantwerpen.be.  
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