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Kabouternamen… 
 

Zoals je misschien al weet, wonen deze kabouters 

beide in het Steendamsterbos. De linker kabouter kun 

je vinden langs de korte route, de rechter langs de 

lange route.  
 

Wat je waarschijnlijk nog niet weet, is hoe ze heten. 

Kabouternamen zijn namelijk vaak geheim voor 

mensen; alleen kabouters weten ze. We mogen bij 

hoge uitzondering in deze krant twee kabouternamen 

aan jullie verklappen! Niet zomaar, want je moet er wel 

zelf even voor aan het werk…. 
 

We wensen jullie veel zoek-, en lente-plezier in het bos! 

Korte route 
 

Op de achterkant van de kabouters in het bos 

staan letters in een cirkeltje. Zoek bij elke 

kabouter van de onderstaande foto’s de 

letter die achterop geschreven staat.  

 

Geheimpje: de letters vormen samen de naam 

van de kabouter hier links boven….! 

 

            
                                       

 
--------  -------   -------   -------   ------   -------   ------- 

Lange route 
 

Op de achterkant van de kabouters in het bos 

staan letters in een cirkeltje. Zoek bij elke 

kabouter van de onderstaande foto’s de letter 

die achterop geschreven staat.  

 

Psst, niet door vertellen: de letters vormen de 

naam van de kabouter hier rechts boven! 

 

                   
 

 

--------  --------   -------   ------   --------   --------  ------
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Agenda 
Zondag 16 april: Paaseieren zoeken  
De kabouters zijn bevriend met de Paashaas en hebben 

hem uitgenodigd langs te komen in het bos!  

We verzamelen om 14.00 u bij de start van het 

Kabouterpad. 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de 

Dorpsvereniging Steendam en het Podiumcafé Peter en 

Leni. Deelname is gratis. 

 

Maandag 5 juni: Bosmonsters maken 
Met wat boetseerklei, takjes, ander natuurlijk materiaal en 

een beetje fantasie tover je een boom naar keuze om in  

een echt bosmonster…. 

Tussen 13.00 en 16.00 u kun je klei halen bij de ingang 

van het Kabouterpad.  

Voor deze activiteit vragen we een kleine bijdrage van € 2,- 

voor de kosten van de klei. 

We vragen je vriendelijk om je 

eventuele afval weer mee naar 

huis te nemen. Er zijn in het bos 

geen prullenbakken, het 

kabouterpad wordt 

onderhouden door vrijwilligers 

en de kabouters zijn niet zo 

goed in opruimen…. Bij 

voorbaat ook hartelijk dank!  
 

 

Kabouterpad Steendam is een 

initiatief van de Dorpsvereniging 

Steendam in samenwerking met 

Staatsbosbeheer. 

Kabouterpad@dorpsverenigings

teendam.nl 
 

 

Kabouterpad Steendam is ook 

te vinden op Facebook. 
 

Deze kabouterkrant ©Bernice 

Bot & Mieke Wind.  
 

Illustraties kleine diertjes 

©Jasper de Ruiter.  

Een nieuwe 
sponsor! 

Wendelin BV uit Farmsum en Spijk 

draagt het Kabouterpad een warm 

hart toe. Wij zijn erg blij dat de directie 

van Wendelin ons wil steunen met 

een prachtig bedrag per jaar. 

                   

Agrarische analyse, onderzoek en 

technologie 

Dankzij deze bijdrage hebben wij 

onlangs een fietsenhek bij de ingang 

van het pad kunnen plaatsen en 

kunnen we dit voorjaar een aantal 

onderhoudsklussen uitvoeren.  

Ook namens alle kabouters hartelijk 

bedankt Wendelin! 

Kleurplaatje

 

 



 

Verzin je mee? 
Kabouternamen zijn dan misschien wel meestal geheim, maar 

je kunt ze natuurlijk ook gewoon zelf bedenken!  

We hebben daarom de volgende opdracht voor je: 

  

Verzin voor je lievelingskabouter in het bos een mooie, 

leuke, originele, échte kabouternaam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vinden het leuk als je ons je zelfbedachte naam laat 

weten. De mooiste namen plaatsen we in de volgende krant 

en op onze Facebookpagina. Je kunt op twee manieren 

meedoen: 

● Vraag je (groot)ouders of verzorgers een Facebookbericht 

te sturen naar onze Facebooksite met een foto van de 

kabouter van je keuze, de naam die je bedacht hebt, en jouw 

eigen naam en leeftijd. 

of: 

● Lever een briefje in bij het Podiumcafé (vraag bij de bar), 

noteer daarop je eigen naam, de naam die je bedacht hebt, en 

omschrijf de kabouter waar die naam bij hoort. 

   

mijn naam is kabouter 

….………………..…….. 

Diertjes 

De diertjes hiernaast ken je vast 

wel. Nu het weer wat warmer 

wordt, zie je ze vaker in  het 

bos of in de tuin.  

 

Maar kijk eens goed hoe 

prachtig ze er eigenlijk uit zien! 

Mooie vormen en details 

hebben ze, en soms ook heel 

bijzondere kleuren. 

 

De duizendpoot leeft op 

donkere vochtige plekken, vaak 

onder boomstammen. Hoeveel 

poten tel je? 

 

Het lieveheersbeestje houdt 

van bladluizen en eet ze graag 

helemaal op. Maar waarom 

heet het eigenlijk een ‘lieve-

heers-beestje’?  

 

Mieren leven op maar ook 

onder de grond. Ze leven vaak 

met z’n heel velen. Als je een 

mier tegenkomt, is die vaak niet 

alleen. Kijk maar eens goed… 

 

Een oorworm houdt helemaal 

niet van oren, maar leeft achter 

boomschors en onder bladeren. 

Wist je eigenlijk ook dat hij 

kan vliegen? De vleugels zijn 

op een heel speciale manier 

verstopt… 

 

Pissebedden zitten graag op 

vochtige, donkere plekken. Ze 

hebben een heel hard 

dekschild. Zoek maar eens 

onder een steen of achter een 

los stukje boomschors Zie je 

wat een bijzondere  lange 

voelsprieten ze hebben?  

 

Vliegen heb je in heel veel 

verschillende soorten en maten. 

Kijk eens goed naar de mooie 

vleugels: ze zijn doorzichtig. 

Kun je ook de haartjes op de 

pootjes en het lijf ontdekken? 

 

Teken 
Teken zijn ook kleine diertjes die leven in het bos en in de 

tuin. Het zijn een soort van hele kleine platte spinnetjes. 

Teken leven in het gras of tussen bladeren op de grond. Ze 

kunnen niet springen.  

   

Teken leven van bloed van dieren, en soms ook van mensen. 

Meestal is een tekenbeet onschuldig, maar pas op: teken 

kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Controleer je dus 

altijd na een wandeling in het bos. Meer informatie vind je op 

www.lymenet.nl. 

 

 

Kleine dieren in het bos en in de tuin 

 

 

 

          Duizendpoot       

             Lieveheersbeestje 

     

          
        

          

          Mier 

 
 

 

        Pissebed  
 

 

 

          

  Oorworm      Vlieg   
 
Deze prachtige tekeningen zijn gemaakt door illustrator Jasper de Ruiter en mogen we gebruiken voor 

deze krant - www.jasperderuiter.com-. Jasper, heel hartelijk dank hiervoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 


