
Over het waarom van deze wandeling.

Het Berenhuis is een Centrum voor Taalactivering en 
Kunsteducatie. 
Je kan het interactieve huis in groep bezoeken nadat je 
een afspraak maakt met een ervaren berenkenner. 
In Het Berenhuis worden ook bijzondere 
verjaardagsfeestjes gevierd. 
Meer info vind je op de website: www.ikzagtweeberen.com

Vanaf mei 2012 komen de beren naar buiten en gaan in 
de nabije omgeving van Het Berenhuis op zoek naar hun 
vriend zevenslaper. 
Net als in Het Berenhuis staan plezier in taal en kijken 
naar kunst centraal. 
De wandeling (zonder begeleiding) is gratis en kan altijd 
en door iedereen beleefd worden. 
Gebruik gewoon je eigen fantasie en die van je kleine 
reisgenoten. 

Over praktische zaken. 

De Berenwandeling vertrekt en eindigt aan Het Berenhuis, 
Koerselsebaan 30 in Heusden- Zolder (BE). 
De route bedraagt 2.5 kilometer, loopt langs verharde 
wegen en is rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. 
Volg de berensporen om niet te verdwalen. Beer en teddy 
zijn immers je gidsen. 
Ze nemen je op sleeptouw langs prikkelende beelden, 
verhalen en opdrachten. 
Onderweg kom je 13 vertelpunten tegen. Elk vertelpunt is 
voorzien van een bordje.  
De Berenwandeling is geschikt voor iedereen van 5 jaar 
(en jonger) tot 105 jaar (en ouder). 
De vertelpunten zijn altijd toegankelijk. 
Bij vertelpunt 7 kan je materiaal ontlenen. 
De openingsuren vind je hieronder.  

Halverwege kan je vrijblijvend iets drinken in het cafetaria 
van Seniorencentrum De Zandloper (zie vertelpunt 7). 

De mensen van Het Berenhuis doen hun uiterste best 
om alle vertelpunten in prima staat te houden. Mocht je 
onderweg toch iets zien dat niet meer optimaal is, dan kan 
je altijd een mail sturen naar de beren. 
We doen er alles aan om het weer te herstellen in de 
oorspronkelijke staat.
Sommige vertelpunten zijn geplaatst in de voortuinen van 

BERENWANDELING: OP ZOEK NAAR ZEVENSLAPER
Welkom grote mens!
Je staat op het punt om, samen met beer, teddy en je kleine vrienden, De Berenwandeling te ontdekken.
Hier vind je informatie die je expeditie nog spannender zal maken, ook al kan je onderweg heel wat kijk- en vertelplezier beleven 
zonder dit gelezen te hebben. 

Deze informatie is dan ook een extra inspiratiebron die je prikkels geeft om voluit te fantaseren, te vertellen en te kijken.
We verklappen niet wat je precies zal beleven, lezen en zien. Dat moet je zelf ontdekken.
Je kan dit document afdrukken of gewoon in je harde geheugenschijf opslaan. 
We wensen je alvast veel plezier!
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Berenhuisburen. Wil je onderweg dus rekening houden 
met de privacy van de bewoners?  

Je wandelt grotendeels langs de openbare weg, waar ook 
auto’s passeren. Let dus goed op het verkeer: de weg is 
meestal niet voor jou alleen.

Wil je jezelf en je kleine wandelvrienden graag vereeuwigd 
zien op onze site? Stuur ons dan een digitale foto van een 
mooie herinnering onderweg. 

De Berenwandeling in 13 vertelpunten. 

Bij elk vertelpunt vind je wat achtergrondinformatie en 
gerichte vragen die het vertellen en kijken stimuleren. 
Ga verder gewoon op je eigen gevoel af. 

Beer en teddy gaan op zoek naar hun vriend zevenslaper. 
Zoals je zal merken tijdens de wandeling is teddy een 
naïeve en nieuwsgierige beer, die op een vrolijke manier 
verwonderd en nieuwsgierig is. Zijn oudere vriend beer 
is wijs en weet meestal wel de juiste antwoorden op de 
gekke vragen die teddy stelt. 
Kinderen gaan teddy misschien spontaan verbeteren. 
Dit werkt stimulerend om te vertellen en na te denken. 

Op elk bord (met uitzondering van het grote startbord) 
vind je een rode letter. Verzamel al deze letters en je zal 
op het einde zevenslaper ontmoeten. 
Je kan de letters door de kinderen laten noteren of 
onthouden. Elk kind kan één letter onthouden door een 
eenvoudige truck. 
Bijvoorbeeld : Gitte onthoudt de letter G en Nesrim 
onthoudt de letter N. 
Je kan zo’n letter ook onthouden aan de hand van een 
dier. 
Bijvoorbeeld: we onthouden de O van olifant. 

Op de meeste bordjes vind je een afbeelding van het 
schilderij van kunstenaar Marcel Witte, waarop het 
vertelpunt geïnspireerd is. 
Dit geeft ook aanleiding tot een aantal vragen, waarvoor je 
hieronder (per vertelpunt) suggesties vindt.

De reacties van je publiek zullen uiteraard afhankelijk zijn 
van de leeftijd. De suggesties per vertelpunt 
selecteer je zelf in functie van het niveau van je kleine 
wandelvrienden. 

Startbord : Het Berenhuis, Koerselsebaan 30.
Waarin teddy een spelletje verzint en beer op reis wil.

Teddy nodigt beer uit om een spelletje te spelen. Dat 
vormt de aanleiding om samen op zoek te gaan naar 
zevenslaper. Beer en teddy nodigen je uit om mee te 
gaan. 

• Je kan beer en teddy zien op het raam van  
Het Berenhuis. 

• Eén beer speelt een beetje vals wanneer hij dieren 
opnoemt. Welke dieren zijn verzonnen en welke zijn 
echt? Ken je nog andere dieren die beginnen met de 
letter Z?

• Ken je alle dieren die op het bord worden vermeld? 
Vertel hoe ze eruit zien, waar ze wonen en welk 
geluid ze maken.

• Teddy kan niet zo goed tellen. Hoeveel dieren hebben 
ze opgenoemd?

• Teddy weet niet wat een zevenslaper is.  
(Een zevenslaper of relmuis is een knaagdier uit 
de familie van slaapmuizen. Zevenslaper slaapt 7 
maanden lang.)  
Som 7 opeenvolgende maanden op en vertel wat 
je zou gemist hebben als je tijdens al die maanden 
geslapen had. 
Bijvoorbeeld: je verjaardag, carnaval, de zomervakan-
tie,  het sportkamp, Kerstmis, Suikerfeest, …

• Je kan het spelletje van teddy zelf ook spelen. Som 
zoveel mogelijk dieren op die beginnen met de letter 
B van beer. 

Vertelpunt   1   Kerkenblookstraat, muur. 
Waarin beer en teddy een rijke en dus gelukkige pad 
ontmoeten en hun liefste wens naar beneden roepen.

• Pad vertelt dat hij rijk en dus gelukkig is. Denk je dat 
pad echt gelukkig is? Waarom (niet)? 

• Wat betekent rijk zijn? Wanneer ben je rijk?
• Pad woont al eeuwen in de put. Wat is een eeuw? 

Hoeveel jaren zijn drie eeuwen? 
• Tel de munten in de put. 
• Zou je zelf ooit in een put springen om munten te 

verzamelen? 
• Zou je in een put springen om wat anders te ver-

zamelen? 
• Verzamel jij ook iets? 
• Denk goed na en roep dan je liefste wens naar 

beneden. Vertel ons alles over die wens. 
• Tel alle wensen die je met je groep naar beneden 

roept. Hoeveel wensen zijn er nu al verzameld? 
Hoeveel wensen moet pad nog horen om bevrijd te 
worden? 

• Denk je dat het pad ooit zal lukken om weer naar 
boven te komen? 

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: I Wish.  

• Kan je de titel vertalen en verklaren? 
• Waarom heeft de kunstenaar hier gekozen voor een 

donkere achtergrondkleur? 
• Hoe is de kunstenaar erin geslaagd om de put zo 

diep te doen lijken? 
• Tel de munten op het schilderij. 
• Weet je waarom mensen munten in een put gooien? 

(Al eeuwen gooien mensen munten in beroemde 
bronnen, fonteinen en waterputten in de hoop zo 
gelukkig te worden.) 

Vertelpunt   2   Kinderopvang ’t Klim-Op-ke, 
Kerkenblookstraat 7.
Waarin beer en teddy een rij eendjes tegenkomen, die 
niet allemaal eender zijn. 

• Tel de eendjes. Waarom is het laatste eendje anders 
dan de andere eendjes? 

• Heb je je ook wel eens anders gevoeld? Was dat een 
fijn gevoel? 

• Ken je mensen die er anders uitzien en daarom wel 
eens geplaagd worden? 

• Vind je dat iedereen er maar beter hetzelfde uitziet? 
• Welk eendje zou jij het liefst zijn? 
• Hoe zou de persoon die het touwtje vasthoudt eruit 

zien?
• Is het toevallig dat de eendjes langs het raam van de 

kinderopvang wandelen?  
• Zing eerst het liedje: ‘Ik zag twee beren’ om alvast te 

oefenen. 
• Oefen dan het liedje van de eendjes op dezelfde 

melodie. Om de tekst snel in te oefenen, kan je 
gebaren gebruiken, de tekst op voorhand in de klas of 
thuis oefenen of de tekst afdrukken: 
 
‘Al een tijdje 
Loopt een rijtje 
Eendjes langs het venster 
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Kijk die één 
Zo heel alleen 
Een andere eend dan iedereen 
Kwak kwak kwak 
Kwek kwek kwek 
Hier vind jij je eigen plek.’ 

• Wandel luid zingend (en misschien in eendengang) 
naar vertelpunt 3.

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: Be Yourself.

• Kan je de titel vertalen en verklaren? 
• Waarom is het schilderij lang en niet vierkant? 
• Som alle kleuren verf op die kunstenaar gebruikte. 
• Wat kan je zeggen over de wijze van schilderen?  

(Het lijkt net echt. Dit noemen we realistische  
schilderkunst.) 

• De kunstenaar gebruikt voor elk werk dikke en dunne 
verfborstels. Kan je vertellen wanneer hij de dikke 
kwast gebruikt en wanneer hij met de dunne penseel 
schildert? 

Vertelpunt   3   Kerkenblookstraat 20.
Waarin beer en teddy een hemelse ontmoeting hebben 
met een bidsprinkhaan. 

• Kan je zien waarom dit dier bidsprinkhaan heet? 
• Wie zou er eerst in deze kapel hebben gestaan, voor 

de bidsprinkhaan er kwam wonen? 
• In de ideale wereld van teddy ruikt het naar honing. 

Hoe zou jouw ideale hemel eruit zien? 
• Vertel eens wanneer jij echt gelukkig was. 
• Wanneer was je ongelukkig? 
• Wat betekent gelukkig zijn? 
• Wat betekent ongelukkig zijn? 
• Heb je al eens heel hard geloofd in iets?
• Is dat waarin je geloofde toen ook echt gebeurd? 
• Om aan taalactivering te doen (bij kleinere kinderen 

en kinderen die het Nederlands minder machtig zijn) 
kan je ze stimuleren om deze vraag om beurten aan 
iemand te stellen.

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: A Little 
Prayer. 
 
• Kan je de titel vertalen en verklaren? 

Leuk om weten! Hoe de kunstenaar geïnspireerd raakte: 
De kunstenaar schilderde dit doek na een vakantie in 
Rome. In de Sint-Pietersbasiliek zag hij een zuster  
knielend bidden voor een groot gouden altaar. Hij dacht 
toen meteen aan een bidsprinkhaan. Bidsprinkhanen heb-
ben de typische gewoonte om het voorste potenpaar in 
rust voor zich uit te houden. Dat doet denken aan bidden 
en daar danken ze hun naam aan. 

Vertelpunt   4   Kerkenblookstraat.
Waarin beer en teddy kennis maken met een roze 
pony, die erin slaagt zichzelf in de kijker te werken. 

• Waarom zagen de paarden en de mensen pony niet 
staan? 

• Wat zou het geheim zijn? Wat zou er gebeurd zijn met 
pony, waardoor ze gekocht werd door de eigenaar 
van deze weide, die haar als allermooiste uitkoos?  
Elk antwoord is juist. Gebruik je fantasie. 

• Vind je pony nu wel mooi? Waarom? Waarom niet? 
• Aan welk speelgoeddier doet deze pony je denken? 
• Welk gevoel roept de kleur roze bij je op?
• Vertel wat je mooi vindt aan jezelf? 
• Vertel wat je mooi vindt aan je wandelvrienden? 
• Vertel welk dier je het mooiste vindt. 
• Zou je graag zo’n pony hebben?
• Verzin een gepaste voornaam voor deze pony. 
 
Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: Little Pony.  

• Kan je de titel vertalen en verklaren?  

Leuk om weten! Hoe de kunstenaar geïnspireerd raakte:
De kunstenaar fietste langs een weide en zag een oude 
pony met een dikke buik. Het dier zag er zielig en in de 
steek gelaten uit. Geïnspireerd door My Little Pony van 
zijn nichtje schilderde hij het dier in een hippere versie. 

Vertelpunt   5   Kerkenblookstraat.
Waarin beer en teddy in een moeilijk te winnen wed-
strijd terecht komen. 

• Tel de slakken. 
• Benoem de kleuren van de huisjes. 
• Waaraan doet deze rij slakken je denken? 
• Waarom hebben ze zo’n gekke huisjes? 
• Kan je de merken lezen en verklaren? 

• Noem dingen die snel gaan en dingen die eerder 
traag zijn.

• Wanneer ben je zelf snel en wanneer ben je traag?
• Vind je haasten leuk of ben je liever wat langzamer?
• Hoe zien jouw ideale 5 minuten eruit? 
• Bedenk allemaal een 5- minutenspelletje en speel 

deze spelletjes. 
Voorbeelden van 5- minutenspelletjes:  
 
Kleuters:

• De wereld op z’n kop. De kinderen doen het  
tegenovergestelde van wat jij doet.  
Ga jij staan, dan gaan de kinderen zitten. Lach jij, dan 
huilen de kinderen.

• Gebarenspel. Wie kent er deze gebaren?  
Kom hier (wenken), daaaag (zwaaien), mooi zo (duim 
omhoog), stil, ga weg…

• Wat is dit? Beschrijf een voorwerp en laat de kinderen 
raden wat het is.  
 
6- 9 jaar: 

• Luchttekenen. Teken een voorwerp in de lucht met je 
vinger als potlood. 
Teken langzaam en groot. Laat ook de kinderen iets 
voor de groep tekenen. 

• Sterke verhalen. Vertel verhalen en probeer te raden 
of ze waar zijn of niet.

• De koning van de stilte. Probeer samen vijf minuten 
te zwijgen.  
Als iemand denkt dat vijf minuten om zijn, mag hij/zij 
praten. Wie schat de tijd het best in?  
 
10- 12 jaar:

• Het fluistergesprek. Start het spel door in het oor van 
een kind een zin in te fluisteren.  
Dat kind geeft deze zin (fluisterend) door aan het 
volgende kind. Ga zo verder.  
Is de zin aan het einde van de ronde nog exact  
hetzelfde als tijdens de start van het spel? 

• Geen ja, nee of euh. We stellen vragen aan iemand. 
Hoe lang kan hij/zij het volhouden om geen ja, nee of 
euh te zeggen? 

• Dan denk ik aan. Begin met een woord. Bijvoorbeeld 
langzaam.  
Het eerste kind zegt: dan denk ik aan schildpad. Het 
volgende zegt: dan denk ik aan strand.  
Probeer daarna te herhalen welke woorden genoemd 
zijn. 
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Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij:  
Need For Speed.  

• Kan je de titel vertalen en verklaren? 

Leuk om weten! Hoe de kunstenaar geïnspireerd raakte:
Ons leven is een race tegen de klok. Elke dag (Alldays) 
sneller en efficiënter (DHL, Nike)! Voeding moet ons op-
peppen (Red Bull, Dextro) of ons juist even laten relaxen 
(Kit Kat, Pickwick Green Tea). 
Soms worden we letterlijk weggevreten, zoals een slak die 
zout proeft (Baleine Seasalt).

Let goed op bij het oversteken van de Brugstraat! 
Wandel net zo voorzichtig als de slakken, maar dan 
wel iets sneller. 

Vertelpunt   6   De Rijzillen.
Waarin teddy moe is en beer hem op schoot neemt. 

• Ga naast teddy zitten en lees het verhaal over hoe de 
twee beren elkaar leerden kennen. 

• Vertel het verhaal na in je eigen woorden. 
• Waarom wilden de mensendieren teddy niet langer? 
• Klopt het dat grote mensen niet van knuffels houden? 
• Heb je zelf ook een knuffel? Hoe ziet jouw knuffel 

eruit?  
• Waarom is het zo leuk om een knuffel te hebben? 
• Zou jij je knuffel ooit in de steek laten? 
• Waarom wil teddy het verhaal telkens weer horen?
• Hoe eindigt het verhaal? 
• Hou jij ook van verhalen voor het slapen gaan?  

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: 
Bearable Love. 

• Kan je de titel vertalen en verklaren?  
(‘Bearable’ betekent : draaglijk, onvoorwaardelijk 
zoals de onvoorwaardelijke liefde die je van een 
(knuffel)dier krijgt. Uiteraard verwijst de titel ook naar 
de beren.) 

Vertelpunt   7   Seniorencentrum De Zandloper, 
Hesdinstraat 40.
Waarin beer en teddy gaan golfen. 

• Wat is het verschil tussen een hol en een hole?

• Leg uit wat het beroep van greenkeeper precies 
inhoudt. 

• Lijkt het je een leuk beroep? Waarom of waarom niet?
• Wat wil jij later worden als je groot bent?
• Leg de regels van het golfspel in je eigen woorden uit

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: Greenkeeper.
 
• Waarom koos de kunstenaar voor de groene  

achtergrondkleur? 
• Welke andere kleuren gebruikte hij nog?
• Welk weer is het op het schilderij? Hoe kan je dat 

zien? 
• Hoe heet het gaatje waarin de greenkeeper zit? 
• Denk je dat de hamster een goede greenkeeper is? 

Waarom of waarom niet?  

Wil je golfen met de beren? 
Vraag dan de golftas aan het buffet in De Zandloper. 
Hierin vind je een golfstick en een bal. Na afloop breng je 
de golftas (met de stick en de bal erin) terug.
Hou rekening met de openingsuren van het cafetaria  
(zie hieronder). 

Als je intussen dorst hebt gekregen, ben je van harte 
welkom in het cafetaria van De Zandloper.
Elke dag open van 9.00 tot 18.00 uur.
Gesloten op 1 januari, paasdag en 25 december.  
Andere officiële feestdagen open van 13.00 tot 18.00 uur.

Grotere groepen geven best even een seintje op 
voorhand. Telefoon: 011 45 23 34
Mail: nele.debock@heusden-zolder.be 

Vertelpunt   8   Nicolaistraat 25.
Waarin teddy van een koorddanser leert wat 
evenwicht is. 

• Waarom durven beer en teddy niet meteen met de 
muis praten? 

• Is koorddansen moeilijk? Waarom? 
• Waar kan je koorddansers aan het werk zien? 
• Ken je nog andere circusartiesten? 
• Zou jij dit durven? Wat durf je wel en wat durf je niet? 
• Wat betekent vertrouwen? Leg uit in je eigen 

woorden. 
• In wie heb jij vertrouwen? 
• Wat betekent evenwicht? Leg uit in je eigen woorden. 

• Wanneer verloor jij je evenwicht wel eens? 
• Hoe lang kan je op één been staan zonder om te 

vallen? 
• Organiseer een één- been- wedstrijd. 

Na vertelpunt 9 kom je in een rustig straatje, waar geen 
auto’s komen. 
Daar kan je nog een aantal andere evenwicht- en  
vertrouwenspelletjes spelen. 

• Ga met twee achter elkaar staan. De voorste laat zich 
achterover vallen.  
De achterste moet de vallende opvangen voordat hij/
zij de grond raakt.

• Ga in een kring staan, met iemand in het midden.  
Het kind in het midden van de kring houdt zich  
stokstijf, doet zijn ogen dicht en laat zich achterover 
vallen. De anderen moeten hem/haar door middel van 
kleine duwtjes weer rechtop krijgen.

• Iedereen gaat op elkaars schoot zitten in een cirkel 
(in één richting kijkend) zonder te vallen.

• Iemand wordt geblinddoekt of knijpt zijn/haar ogen 
stijf dicht.  
Hij/zij wordt door de andere mee op wandeling 
genomen. 

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: Koorddanser. 

• Waarom koos de kunstenaar voor een rode achter-
grondkleur? (Rood is de kleur van moed,  
uithoudingsvermogen en gevaar.)

• Welke andere rode dingen verwijzen naar gevaar? 
(Verkeersbord, verkeerslicht, brandweer, bloed, 
vuur…)

• Komen er nog andere rode elementen voor op het 
schilderij? 

• Denk je dat muis uiteindelijk zal vallen? 
• Waarom heeft de kunstenaar het touw zo hoog op het 

doek afgebeeld? 

Vertelpunt   9   Nicolaistraat 27.
Waarin beer en teddy een dierenexamen afleggen.

Op 16 plaatjes op 4 paaltjes zie je details van 4 
schilderijen afgebeeld. 
Op paal 1 zie je 4 ogen.
Op paal 2 zie je voorwerpen die je kan linken aan een dier. 
Bij de panda hoort bijvoorbeeld het bord met het bestek. 
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Op paal 3 zie de neuzen van de 4 dieren. 
Op paal 4 staan woorden die je kan linken aan een dier. 
Bij de mol hoort bijvoorbeeld het woord: graven. 

Ga aan het puzzelen en benoem de dingen die je op de 
plaatjes ziet.

Dit vertelpunt is gebaseerd op 4 schilderijen:
Miss Holland (koe)
Haute Cuisine (panda)
Subway (mol)
Royal Dreams (kikker)

• Kan je de titels vertalen en verklaren? 
• Kan je iets over de achtergrondkleuren vertellen? Zijn 

ze toevallig gekozen?  
• Waarom heeft panda zo weinig op zijn bordje liggen? 
• Kies je favoriete schilderij en vertel waarom. 

 

Vertelpunt   10   Kleuterschool De Toverfluit, 
muur. 
Waarin beer en teddy op bezoek gaan in een kleurige 
wolkenkrabber. 

• Wat is een wolkenkrabber? Is de naam van dat ge-
bouw toevallig gekozen? 

• Waar staan wolkenkrabbers meestal? 
• Zou jij graag in een wolkenkrabber wonen? 
• Denk je dat deze wolkenkrabber een leuke plek is om 

te wonen? 
• Hoe ziet jouw droomhuis eruit? 
• Kan je een aantal bewoners herkennen?  

(pimpelmees, boomklever, koolmees)
• Ken je nog andere vogels? 
• De vogels in de wolkenkrabber zijn meertalig.  

Spreek jij andere talen? Kan je andere talen  
opsommen? 

• Heb jij ook buren die een andere taal spreken? 
• Tel alle vogelhuizen in de talen die jij kent. 
 
Dit vertelpunt is gebaseerd op 40 schilderijen, met telkens 
een al dan niet bewoond vogelkastje.

Leuk om weten! Hoe de kunstenaar geïnspireerd raakte:
De 40 doekjes stellen samen een metropool voor. In onze 
steeds groeiende miljoenensteden wonen bewoners 
in identieke huizenhoge flats met weinig aandacht voor 
privacy of persoonlijke creativiteit. In deze metropool 

bevolken bonte vogels, van allerlei kleuren en allerlei 
toonaarden, een soortgelijk flatgebouw. 
Alleen is er hier wel ruimte voor individuele denkpatronen 
en is er tolerantie voor anders zijn.
Het veelluik symboliseert de kansen die er liggen in meer-
taligheid/diversiteit en de rijkdom die we daardoor ervaren. 

Vertelpunt   11   Brugstraat, weide.
Waarin teddy popelt om nieuwe vrienden te leren 
kennen. 

• Zoek de verschillen en de gelijkenissen tussen onze 
beren en deze familie.  

Help teddy om antwoorden te vinden op zijn vragen: 

• Hoe heten deze beren? 
• Waar komen ze vandaan? 
• Was het een lange reis? 
• Waarom zijn ze helemaal hierheen gekomen? 
• Wat zou er gebeurd zijn? 
• Kunnen ze ooit weer naar huis?   

• Aan welke beelden uit onze mensenwereld doen 
deze beren je denken? 

• Ken jij zelf migranten en/of vluchtelingen? 
• Stel je voor dat je verplicht bent om je huis en je land 

te verlaten. Wat zou je meenemen? Wat zou je het 
meest missen?  

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: Migration. 

• Kan je de titel vertalen en verklaren? 
• Weet je waarom de kunstenaar deze kleuren koos?
 
Leuk om weten! Hoe de kunstenaar geïnspireerd raakte:
De ijsbeer leeft in het koude poolgebied. Door de op-
warming van de planeet smelt het ijs. IJsberen moeten 
steeds verder zwemmen op zoek naar land en ijs. Vooral 
voor welpjes is zo’n lange afstand moeilijk. 
Het schilderij refereert naar asielzoekers en migranten, 
noodgedwongen op zoek naar een betere plek om te 
leven. De drijvende ijsberen doen denken aan boot-
vluchtelingen. 
  

Vertelpunt  12   Het Berenhuis, Koerselsebaan 30.
Waarin de reis afloopt en beer en teddy zevenslaper 
ontmoeten. 

Puzzel de 11 verzamelde letters tot een Nederlandstalig 
woord.
We verklappen het woord niet, maar geven je wel een 
aantal tips, die je ook aan de kinderen kan geven als het 
puzzelen te moeilijk is. 

• In de Turkse taal zeggen ze: Günaydin.
• Dit zeg je meestal tussen zeven en negen uur. Soms 

ook iets vroeger of iets later.
• Met dit woord wens je iemand iets toe.
• Zevenslaper sliep zeven maanden. Het is dan ook 

een woord dat geknipt is voor zevenslaper. 

Druk nu het juiste woord in en kijk wat er gebeurt.

Dit vertelpunt is gebaseerd op het schilderij: 
Sweet Dreams.
Leuk om weten. Wat is een zevenslaper? 
De zevenslaper of relmuis is de grootste slaapmuis 
van heel Europa. De lengte van het dier is ongeveer 15 
centimeter, met een iets kleinere pluimstaart. Relmuizen 
wonen in zuid- en midden- Europa, dus ook in België. Je 
kan ze moeilijk zien, want ze leven vaak in de kruinen van 
bomen en op zolders. ’s Nachts gaat zevenslaper op zoek 
naar noten, insecten en vruchten. Zevenslaper slaapt van 
oktober tot april. 

Beer en teddy vonden jullie leuke wandelvrienden en 
hopen je snel weer te zien. 

 

 

 

De Berenwandeling is een 
realisatie van:

Concept: Het Berenhuis
Idee: Herwig Nulens
Layout en beelden: Marcel Witte 
www.marcelwitte.com
Teksten: Gerlinde Gilissen

Berenwandeling - www.ikzagtweeberen.com - pagina 5


