
Speurtocht Reintje de Vos

Dit is het verhaal van Reintje de Vos die leeft in het 
koninkrijk van Koning Nobel. 
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Zonnewijzer

Amfitheater

Bos

Natuurspeeltuin

Grasveld MEC

Molen
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Hooiberg

Varkensstal

Geitenweide

Kijk goed naar de nummers op de kaart. Loop het rondje 
en lees de verhalen en de opdrachten op de juiste plek in 
het gebied. Je kunt ook luisteren naar het verhaal met de 
QR code. Zo ontdek je of Reintje schuldig is aan de ver-
dwijning van de kippen. Veel Succes!



1

Welkom in het Koninkrijk van Koning Nobel. Kijk of je 
de Koninklijke hofdienaren, de kraaien, ziet zitten in de 
bomen. 

Kraaa, kraaa , heb je het al gehoord !!!, (krassen de kraai-
en). Reintje de Vos heeft de Koninklijke kippen opge-
vreten!!! Oooh, wat is koning Nobel kwaad. Hij miste 
zijn zacht gekookte eitjes voor het onbijt!!! Kraahaha, 
Kraahaha, (lachten de kraaien). Ach, een paar eitjes min-
der zal Zijne Hoogheid goed doen. Hij is al zo rond als 
een struisvogelei !!! Wat zal die Reintje er van langs krij-
gen. Kraaa Kraaa, kom we moeten opschieten, de Koning 
nobel heeft iedereen opgeroepen om te verzamelen in de 
troonzaal. Kraaa Kraaa.

Kraaien 
bij de Zonnewijzer



2 Troonzaal
in het Amfitheater

Het is heel druk in 
de troonzaal. Alle dieren 
schreeuwen, loeien, blaten,
 piepen, mekkeren door 
elkaar heen. Opeens zijn 
daar de kraaien. KRAAA, 
KRAAA……… KRAAA, 
KRAAA  Iedereen opstaan 
voor Koning Nobel!!! Iedereen opstaan voor koning No-
bel !!!

Alle dieren worden stil en gaan staan. Koning Nobel loopt 
langzaam en statig de troonzaal binnen. 
Ehum, ehum, Beste onderdanen. Er is vandaag een ramp 
gebeurd. Onze Koninklijke kippen zijn opgevreten door 
die bruut Reintje de Vos. Ik eis dat die bruut achter slot en 
grendel zit. 

Jij…., Ja jij daar vreemdeling. Zoek die vreselijke vos!!! 
Hij zal boeten voor zijn daden. Bij zonsondergang zien we 
elkaar hier weer terug. En heb jij de Vos gepakt.



3 Reintje de Vos 
in het bos

Goedendag, ben jij op 
zoek naar mij? Ik hoorde 
dat het weer zo ver is. 
Ik word altijd overal van
beschuldigd. Denk je 
nou echt dat ik op 
klaarlichte dag een paar 
kippen ga stelen? Ik ben 
me daar gek!!! 

Vannacht was ik helemaal niet op jacht. Ik lag heerlijk te 
slapen op een volle maag gevuld met allerlei lekkers. Er is 
hier in de buurt genoeg eten te vinden. Ik kan niet eens 
8 kippen opeten. Als ik kippen zou stelen, dan zou ik er 
maar één pakken. Koning Nobel kan niet zo goed tellen, 
één kippetje meer of minder zou hij toch niet opmerken. 

Ga in de buurt op zoek naar de vier dieren die Reintje 
gisteren heeft opgegeten. Op de plek des onheils zijn 
bordjes geplaatst. Welke dieren zijn het allemaal?



Goedendag,
ik heb niet 
zo goed geslapen.
Dit gastenverblijf 
is veel te nat. 
Mijn excuses voor
mijn slechtte humeur. Wil ik op bezoek gaan bij Reintje. 
Is Reintje verdwenen omdat hij weer wat heeft uitge-
spookt. Ben ik eindelijk op bezoek in dit veel te natte land. 
Kom ik weer voor niks. Geef mij maar drogere gronden. 
Dan blijven je poten schoon. En word je, hastsjie, in ieder 
geval niet verkouden. Of ik meer weet over de kippen? Ja 
wellicht. Ik ben gisteravond laat aangekomen. Hek dicht, 
geen ontvangst. Op de droge gronden hebben ze tenmin-
ste manieren. Daar wordt je koninklijk ontvangen. Ben 
vannacht over het hek geklommen. Op zoek naar het hol 
van Vos. Of ik iemand bij de kippen heb gezien? Ja, de kat 
liep er gisteren te struinen. 

Ben jij net zo handig als Das? Kun jij aan de overkant    
komen zonder nat te worden? Volg de voetjes. Als je aan 
de overkant bent, kun je op zoek gaan naar de mol.

4 Das bij de Natuurspeeltuin



5 Mol op het grasveld 
voor het MEC

Goedendag, vreemdeling. Voor ‘Ondergrondse Zaken’ 
moet je hier in de wachtrij staan. We hebben een nood-
situatie. Er zijn nog 20 wachtenden voor u. Zie nou toch, 
een vreselijk stinkende keutel bovenop mijn kop. Ik weet 
zeker dat Reintje hier gepoept heeft. Ondergrondse Zaken 
belachelijk maken, durft ie wel. Als ie vanavond achter 
slot en grendel zit zal ik er geen traan om laten. Vannacht 
hoorde ik ineens een hoop lawaai uit het kippenhok. 
Ik kroop snel mijn hol in. Als je bij Ondergrondse Za-
ken werkt moet je heel voorzichtig zijn. Ik denk dat je 
het eerst maar eens bij Kat moet proberen. Die gaat nog 
weleens op jacht midden in de nacht. Overdag luiert hij 
meestal rondom de molen. Help jij mij eerst even met 
deze vieze vossendrol voordat je naar Kat gaat?

Van wie zijn de drollen op het grasveld denk jij?



6 Kat bij 
de molen

Hoeaaaaaaah, goedendag. Wat ik gisteren bij de kippen 
moest?  Hoeeeaah, wacht even hoor.  Ik moet nog wakker 
worden. Het was erg laat vannacht. Ik ben vannacht weer 
heerlijk op rooftocht geweest. Ik zag wel dat het deurtje 
van het kippenhok open was. Maar ik ga daar niet naar 
binnen. Als de kippen door hebben dat zij op het menu 
staan, dan ben je daarna zo doof als een kwartel. Al dat 
gekakel. Geef mij maar lekkere muskusratten. Die zijn 
er genoeg bij de molen. Lekker mals en vers. Zo’n kip is 
maar een stoffige en lawaaiige bende. Wacht, ik herinner 
mij wel vreemde schaduwen bij het kippenhok. Misschien 
is dat wel een spoor van de dader.

Kijk goed op het plaatje, welk dier herken je achter kat?



7

Kijk of jij de Ooievaar ziet bij zijn nest.

Klepperde klepperde klep, Stoor mij niet, vreemdeling. 
Ik ben op kikkerjacht. Klepperde klepperde klep. Of ik 
meer weet van de kippen? Wat interesseren mij die 
kippen. Geef mij maar lekkere kikkers. Kun jij er niet een 
paar voor mij pakken. Kun jij mij niet helpen om wat lek-
kers te vinden? 

Kun jij de ooievaar helpen met kikkers vangen? Doe een 
wedstrijdje wie het langste stil kan blijven staan op 1 
been. Trek je andere been hoog op.

Ooievaar bij de hooiberg
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Knorr, knor, Wat mot dat hier! Of ik meer weet over de 
kippen? Dat heeft toch die bruut van een Reintje gedaan. 
Ben je al bij Ondergrondse Zaken geweest, bij die prutser 
van een mol? Ja, natuurlijk weet hij niet wie het gedaan 
heeft. Daarvoor moet je bij het Neuzenkorps zijn. 
Wij varkens van het neuzenkorps, kunnen je vertellen wie 
er bij de kippen is geweest. Vertrouw op onze neus, dat 
is een slimme keus!!!! Kijk dan moet je eerst betalen, dan 
gaan wij onze neuzen halen!!! 

Van welk dier is deze voetafdruk die de varkens  bij het 
kippenhok hebben gevonden, zie het plaatje?

Varkens
bij de varkensstal
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Meeeh Meeeh, Haaa, Haaa, wat een sukkels zijn het hier. 
Hebben we ze lekker te pakken. Niemand weet dat wij 
het deurtje open, diertje weg spel doen. Meeeh meeeh. 
Als niemand het ziet. Doen wij het deurtje open, Meeeh 
Meeeh. Deurtje open en diertje weg. Wij moeten als enige 
in dit koninkrijk over blijven. Dan krijgen wij alle lekke-
re hapjes van de boer. Hoeven we niet meer te delen met 
de andere dieren. Meeeh, meeeh. Dat is ons goed gelukt, 
Meeeh Meeeh. En die domme Reintje krijgt nog eens de 
schuld ook. Meeeh Meeeeh.
Oeps, we moeten nu snel naar de troonzaal want de zon 
gaat onder.

Geiten bij de geitenweide
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Alle dieren zitten weer in de troonzaal. Het is een lawaai 
van jewelste. Stilte, Stilte, krasten de kraaien Stilte. Met 
een deftige en statige loop neemt koning Nobel plaats in 
zijn zetel. Plotseling, gaat de deur van de troonzaal open. 
Daar lopen 8 kippetjes nonchalant de troonzaal binnen
Tooook, Tooook,. Dat moeten we vaker doen, tokken 
de kippen. Zo’n heerlijke dag gehad. Lekker de benen 
gestrekt. Heerlijk gegeten, tooook, tooook toooook. Dat 
moeten de geiten veel vaker doen.
EN WAAR KOMEN JULLIE VANDAAN!!! BULDERDE 
DE KONING NOBEL.WAAR WAREN MIJN 8 ZACHT-
GEKOOKTE EITJES VANOCHTEND???? 

Tooook, Tooook, vanochtend deden de geiten ons hok 
open. In opdracht van u, Uwe Hoogheid. Zij vertelden dat 

Kippen
in het Amfitheater



we de eitjes in de tuin moesten verstoppen. Zodat u wat 
meer  lichaamsbeweging krijgt. U bent volgens de geiten 
zo rond als een struisvogelei, Uwe Hoogheid.

Ondertussen proberen de geiten ongezien weg te sluipen. 

HEEE DAAAR, OUWE GEITENSOKKEN, waar gaat dat 
heen? Waarom maken jullie het kippenhok open? 

Meeeh, Meeeh , Mekkeren de geiten zenuwachtig. We 
hebben alleen het beste met u voor Uwe Hoogheid. We 
dachten dat eieren zoeken goed voor u is. Wat extra li-
chaamsbeweging. Zodat u niet meer op een struisvogelei 
lijkt maar op een klein elegant ijsvogel eitje. We hebben 
heus geen slechte bedoelingen. Meeeh,  Meeeh.

Wie durft mijn Koninklijke buik te beledigen. Stomme 
Geitensokken. En jullie hebben mij die arme Reintje de 
Vos vals laten beschuldigen. Voor straf geen hooi meer. 
Alleen ouwe droge elzen takken voor de geitensokken. 
Wat een brutaliteit. Voor straf gaan jullie naar Reintje de 
Vos om jullie excuses aan te bieden!!! 

Ja ja koning Nobel, dat zullen wij direct doen. 
Mekkerden de Geiten zenuwachtig.

En jij vreemdeling: bedankt voor je hulp om de juiste 
schuldige aan te wijzen. Ga gerust nog een kijkje nemen 
in mijn koninkrijk of ga lekker spelen in ons koninklijk 
Struinbos.



Je hebt het mysterie van de verdwenen kippen ontdekt. 
Heb je een Vakantiepaspoort?, dan kun je bij het Milieu 
Educatie Centrum een stempel ophalen.
Let op, deze stempel zit verstopt in het vogelnestkastje op 
het witte gebouw met de groene luiken.
Zet een stempel in jouw paspoort en leg de stempel weer 
terug voor de volgende. Wel geheim houden he!




