Naar het bos
Met Flip de Beer
Flip maakt een boswandeling met de boswachter. Wat vind je allemaal in het bos?
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪
Hallo allemaal, vandaag mag ik mee naar het bos. We gaan een herfstwandeling maken,
samen met de boswachter. We staan op een hele dikke boom. Ik wil ook daarop. En kijk hier
eens. Wat hebben we hier? Dat is van een beukenboom. En daar zit een beukennootje in.
Maar ik wil ook klimmen.
En weet je wie zo gek zijn op beukennootjes? De eekhoorntjes en die halen ze eruit en ik
geloof dat er nog één in zit. Zullen we eens kijken? Zal ik jullie eens op de boom zetten? Ga
maar zitten. Huppetee.
Hé, is dat nou een beukennootje? Kijk, dan doen we de schilletjes eraf. Die is klein! Die kun
je niet eten toch? Jawel, die kun je wel eten! Dat is een beukennoot. En ik denk dat de beer
‘m ook op kan eten. Het zijn hele kleine. Ik weet alleen niet of je ‘m lekker vindt.
Zijn we eekhoorntjes? Die kun je zo eten. Zijn we eekhoorntjes? Stop maar in je mond. Zijn
we eekhoorntjes? Nu ben je een eekhoorntje. Vind je ‘m een beetje raar? Een beetje bitter
misschien. Zullen we voor hem ook even één zoeken dan?
Ja.
Mag ik weer eraf, want ik wil…? Jij wil weer verder kijken? Wil je daarheen lopen? Ja. Maar
kan jij zelf blijven zitten met de beer? Ja. Nou, dan lopen wij vast erheen. Zie je, het is te
glad denk ik.
Ik zou ook wel een nootje willen! Mmm, het lijkt me best lekker!
Oh, we gaan weer verder. Hier is een hele dikke boom.
Hé, dat zijn paddenstoelen! Zo, dat zijn er veel! En weet je wat die zwammen doen? Die
ruimen het hout op. Die eten eigenlijk het hout een beetje op. Oh, dat wist ik niet. Telkens
een heel klein beetje en zo ruimen ze straks… Dus die paddenstoelen eten heel langzaam
het hout op. Wel knap van die kleine paddenstoelen om een hele boom op te eten!
Ja, en die zit helemaal vol. Jullie willen van alles zoeken hè? We gaan zo nog eens even naar
tongetjes en zo kijken, want die zijn ook het dooie hout aan het opruimen. Zien jullie al die
gangetjes? Laten we maar goed kijken. Er zitten allemaal torretjes in. Ja, kijk, kijk, we
hebben er één! Hier hebben we er één.

Zo, die heeft veel pootjes, die duizendpoot! Wow! Deze is vies. Dat is ook een beukennootje
en ik denk: misschien heeft de eekhoorn ‘m al opgegeten.
Dus in het bos zijn ook heel veel dieren die je niet kan zien: onder de grond en achter de
schors van de bomen. Zien jullie daar dat ronde gat in die stam? Ja.
Nou, dat is door een vogel gemaakt, door een specht, en daar wonen heel graag
eekhoorntjes in. En dan gaan we eens even Flip laten kijken of ie misschien in het gaatje,
dat die de eekhoorn misschien ziet. Want dat kan natuurlijk. Zullen we het Flip even laten
zien?
Hé, het holletje van een specht. Dat is een vogel en die woont daar helemaal hoog in de
boom. Dat is makkelijk, zo’n verrekijker! Dan kun je alles heel goed zien wat ver weg is.
Allemaal beukennootjes in zijn holletje in de boom. En dan gaat ie lekker slapen.
Nou, ik vond het heel leuk in het herfstbos! Dag, tot de volgende keer!

