Dierenspeurtocht
Weizigtpark
Hoe werkt deze speurtocht?
Dieren in het park
• In het Weizigtpark hebben 18 dieren zich
in de bomen verstopt. Kun jij ze vinden?
• Begin bij START en loop de rode route met
de pijlen mee.
• Heb je een dier gevonden? Kijk dan op de
achterkant van dit blad. Welk dier is het?
Schrijf de naam van het dier erbij.
• Bij een aantal dieren staat een opdrachtje
dat je kunt doen.
Win een natuurboek!
Tijdens de speurtocht kom je langs het
informatiebord van Weizigt (bij het station).
Hoeveel dieren staan erop? En weet je welke
dieren dit zijn? Schrijf het op het invulbriefje.
Lever dit in bij Weizigt, in de brievenbus, en
maak kans op een mooi natuurboek! We
verloten aan het eind van elke maand een
boek onder de goede inzenders.

Veel plezier!
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Dit diertje slaapt
op zijn kop. Kan jij
ondersteboven aan een
rekstok hangen?

