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SPEEL JE
GEZOND
in Speelnatuur
Lekker spelen met zand, 
water, takken, groen, 
met alles wat de natuur 
te bieden heeft. 
Dat is Speelnatuur van 
OERRR! En wist je 
dat kinderen sterk en 
gezond worden van 
spelen in de natuur? 
Ze bewegen zich soepeler, presteren beter op school, 
zitten lekkerder in hun vel en zijn minder vaak ziek.

Kom dus klimmen, klauteren, rollen en springen in Speelnatuur 
van OERRR. Kijk voor alle Speelnatuur van OERRR, en andere 
speelplekken bij de natuurgebieden van Natuurmonumenten, 
op OERRR.nl/speelplekken

OERRR is overal: op straat, in de tuin en in het bos. 
OERRR is lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, 
klauteren en knutselen. 
Een prachtige wereld 
ontdekken en spannende 
dingen in de natuur 
beleven. OERRR van 
Natuurmonumenten is
er voor kinderen van
0 t/m 12 jaar.

Kom mee naar buiten!
Voor slechts  € 1,25 per 
maand ontvang je een 
welkomstcadeau, krijg je 
elk seizoen kaarten met 
superleuke doe-dingen in de natuur en nog veel meer. 
Ga mee op een onvergetelijk avontuur in de natuur. Waar je 
ook bent, buiten is OERRR.
Kijk snel op OERRR.nl en meld je aan!

ONTDEK DE NATUUR 
MET OERRR

Snelklapperen
Honingbijen kunnen hun vleugels 
wel 200 keer per seconde laten 
klapperen.

Hoofdschudders
Door snel met zijn kop te 
schudden, ziet een duif iets 
van meerdere kanten. Zo kan 
hij beter inschatten hoe ver 
weg het is.

Superneus
Een wolf heeft een geweldig goede 
neus. Hij kan een ander dier tot wel 

300 meter afstand ruiken.

Reuzenspar
De Douglas spar in 
de tuin van Paleis 
Het Loo is de 
hoogste boom 
van Nederland: 
49,75 meter. 
Dat is hoger dan 
een fl at van 12 
verdiepingen.

WEETJES

Ieniemienie
Sommige planten, 
zoals grassen, hebben 
bloemetjes die je 
bijna niet kunt zien.

 BomenBingo
 
Van welke boom dwarrelden die leuke
helikoptertjes naar beneden?
Welke kastanje kun je eten?
En hoe heet de boom met zo'n opvallende
witte schors?
 
Zie je door het bos de bomen niet meer...
...dan is de bomenbingo echt iets voor jou!
Neem deze kaart mee en ontdek hoe je allerlei
verschillende bomen kunt herkennen.
Streep het plaatje af als je de boom gevonden
hebt en vergeet geen BINGO te roepen als je
kaartje vol is ;-)
 
Binnenkort!
Houd www.natuurmonumenten.nl in de gaten
voor een bomentocht bij jou in de buurt.
Of zoek ons op facebook via:
WestBrabantNatuurmonumenten
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