
De familie Trollenbol

uit het Trollenbos 



Deze zoektocht is speciaal ontworpen voor gezinnen met kinderen. 
Kinderen die kunnen lezen, kunnen letters verzamelen en 
opdrachten oplossen.  Op het einde van de tocht kunnen ze dan 
een woord vormen.  Kleinere kinderen zullen zeker ook veel plezier 
beleven aan deze wandeltocht vol spannende verhalen en fijne 
opdrachten.  Op de trollen-kaart vinken de kids de gevonden trol 
(affiche) af. 

Tijdens de tocht zijn er opdrachten om de tocht nog 
boeiender te maken voor kids.  Ook kijk je goed 
rond of je trollen ziet... 

Alle onderlijnde cursieve zinnen       
hieronder vormen een kant- en klare 
verhaal om aan de kinderen voor te 
lezen als leidraad doorheen de        
wandeling.

De tocht brengt je door het gelaag van Stekene 
met vertrekpunt aan het Zomerhuis. Laarzen 
zijn een luxe... zeker als het geregend heeft...

Het verhaal kan heel spannend of iets minder verteld worden, 
naargelang de leeftijd van de kids.  Mama, papa, oma, opa, grote 
broer of grote zus beleven zo samen met de kleine speurders een 
onvergetelijk avontuur. 

Ter info: 
het verhaal baseert zich niet op historische correcte feiten...
maar toch... Geniet ervan !

Foto's en reacties zijn altijd welkom op onze facebookpagina ! 



We starten onze zoektocht aan het Zomerhuis, Brugstraat 33.  Er is 
parkeermogelijkheid aan het zomerhuis of in de Brugstraat. 

Het trollenbos is een heel groot bos waar naast feeën, tovenaars, 
heksen en draken ook vriendelijke bostrollen voorkomen. Midden in 
dat bos woont de familie Trollenbol. Pappa, Mamma, Urke, Lilwi, 
Rinka, Sufke en de kleine Simmi Trollenbol 

Trollen springen graag heen en weer en op en neer... Kan jij dit ook ?
Huppel een minuutje op de trampolines (3 kleine rondjes) in de speeltuin van
het zomerhuis.....  en kijk goed rond want hier in de buurt vind je misschien 
een trol... 

We verlaten het zomerhuis en gaan richting 'Spoorwegzate'.  Op de 
spoorwegzate gaan we links richting Bormte (loop langs de parkeerplaatsen).

Urke is de oudste zoon, hij wil later uitvinder worden zoals zijn vader.  
Lilwi is een moedig meisje, voor niets en niemand bang en ze speelt 
het liefst buiten.  Rinka is een beetje dromerig, ze houdt van  mooie 
verhalen en bakt graag lekkere koekjes.  Zij wil liefst later moeder 
worden.  Sufke gelooft alles wat hij hoort, hij is ontzettend bang voor 
boze trollen.  Hij zou later graag houtsnijder worden en mooie dingen 
uit hout snijden.  En dan is er nog de kleine trolbaby, een schattig 
jongetje die Simmi heet.  Hij wordt erg verwend omdat hij de jongste is
en hij grote oren heeft, wat een teken van schoonheid is bij de trollen. 

Simmi houdt van liedjes, vooral als mama Trollenbol voor hem een 
slaapliedje zingt...  Zoek een rustig plekje op. Kan jij ook een slaapliedje 
zingen?  Misschien zing je wel een trolletje in slaap...kijk maar eens goed 
rond  

We steken over aan de Bormte(straat) en slaan rechts af richting Kastelenhof
Rechtover het Kastelenhof slaan we links af de Steenovenstraat in 

Een novemberstorm heeft de allerlaatste blaadjes van de bomen 
geblazen.  Het is een grauwe en gure dag.  De hele ochtend blijven de
trolkinderen binnen.  Maar na de middag houden ze het niet meer uit 
in huis.

Door binnen te zitten kijken de trolkinderen een beetje sip.  Zorg jij voor een 
glimlach ?  Zeg tegen mensen die je tegenkomt, goeie dag, goeie morgen, …
zo breng je de zon in hun hart...  en misschien zie je ook wel een trol die naar
jou glimlacht... 



We slaan links af de Cedronbeekstraat in en wandelen door tot aan het 
fietspad van de Spoorwegwegel (eerste afslag links)

Ze gaan buiten spelen.  Lilwi wil in bomen klimmen en van tak naar 
tak springen.  Dat vinden ze allemaal wel een tof spelletje?  Op een 
plek waar de bomen behoorlijk dicht tegen elkaar staan, klimmen ze in
een hoge boom.  Urke is de eerste die springt.  “Joehoe” roept hij luid 
en hij grijpt behendig naar een boomtak terwijl hij nog door de lucht 
zweeft... En zo gaat hij door, van tak tot tak... .

Zoals de trollen door de bomen springen van tak naar tak wandelen we tot
aan het station als volgt: 3 grote stappen vooruit, en dan 1 grote sprong.   
Kijk onderweg goed uit je doppen... trollen in zicht ...

 We wandelen voorbij het station op het fietspad richting de ingang van het 
gelaag. 

Rinka en Sufke springen tegelijk. Ze voelen zicht net zoals zwevende 
eekhoorntjes.  Ze hebben reuze plezier.  Nu springt Lilwi ook: ”Wat 
leuk” roept ze juichend, “dit is het einde”  En zo springen ze van tak tot
tak, van boom tot boom.  Dan plotseling grijpt Lilwi mis... ze mist de 
boomtak die ze had willen pakken.  Met een luide gil stort ze in de 
diepte... 

Als je onderweg goed rondkijkt, zie je misschien Lilwi springen... of vallen
Gevonden ?  Vink maar af op je trollenkaart

We steken de brug over en gaan het gelaag in.  Het Steengelaag is vrij 
toegankelijk op de wandelpaden. Doorheen het gebied loopt een goed 
begaanbaar lusvormig pad van zowat twee kilometer.  Dit rode pad volgen 
we. Bij de eerste afslag links meedraaien.  Op een bepaald moment kom je 

op het nieuw aangelegde fietspad in de Nieuwstraat. We wandelen verder het fietspad af 
(het laatste deel van het rode pad is niet bewandelbaar wegens omgevallen bomen) tot we
aan de spoorwegzate komen. Daar slaan we links af. 
  je kiest zelf waar je stopt om het 

verhaal verder vertellen en de 
opdrachtjes uit te voeren...

PS. Mama/papa in en rond het gelaag zijn 7 
       trollen verstopt 



Meteen springen de anderen van tak tot tak naar beneden.  Ze vrezen
het ergste. Maar hun ogen worden groot van verbazing als ze zien dat
Lilwi op twee grote handen ligt, twee handen die boven de aarde 
uitsteken.  Lilwi mankeert gelukkig helemaal niets.  Ook zij kijkt met 
verbazing en ongeloof naar de grote handen die haar opgevangen 
hebben?  Van wie zijn die handen er waar komen ze vandaan ? 

Geef elkaar eerste een high five en daarna een low five... wie heeft de 
grootste handen in jouw familie ?  

Urke roept naar Lilwi “Vlug, spring uit die handen, misschien zijn ze 
wel gevaarlijk”.  Maar voordat Lilwi de raad van haar broer kan 
opvolgen,splijt zich de aarde en kom er een groot hoofd tevoorschijn.  
De trolkinderen stuiven alle kant op.  Lilwi ligt nog steeds in de 
handen, verstijfd van angst kan ze zich niet bewegen. 

Je bent vast al dieren tegengekomen op je wandeling, kan je er 3 
opnoemen ?  Gelukt ? Ook een trol  gespot ?  Duid hem/haar maar aan op je
trollenkaart.   

Het hoofd schuift meer en meer uit de aarde, tot een heel hoofd 
zichtbaar is en schouders.  En even later worden ook 2 armen 
zichtbaar.  Lilwi wordt zachtjes omhoog geschoven.  Tot grote 
opluchting van de trolkinderen zien ze dat het geen boos gezicht is... .

Kijk eerst “boos” en dan “bang” en daarna “blij”.  

Het is een heel vriendelijk oud gezicht.  Op het hoofd liggen ontelbare,
kronkelige boomwortels, die langs het hoofd omlaag kronkelen. 
Glimlachend kijkt het wezen de trollenkinderen aan en zegt dan “Wat 
een geluk dat ik net mijn handen boven de aarde hield.  Zo kon ik het 
kleine trolmeisje opvangen.” 

Zie jij ook wortels van de bomen boven de aarde liggen?  Spring er dan maar
over zodat je niet op het hoofd van de aardling stapt... 

Ik ben een aardling en kom af en toe naar boven om een beetje frisse 
lucht te happen.  Helemaal uit de aarde kan ik niet komen, ik heb 
namelijk geen voeten zoals jullie.  Ik zit vast met mijn wortels net als 
de bomen.  Ik woon al eeuwen in de aarde en ik heb veel taken.  
Willen jullie weten wat ?  Luister dan maar !

Hoe zou de aardling lucht happen ? Zoals een vis? Kan jij dit nadoen ? Adem
heel diep in en blaas dan alle lucht heel hard uit.  Goed zo ! Vergeet niet 
ronde te kijken, trollen vind je overal... 



De trolkinderen gaan nu om hem heen zitten.  Een aardling die vertelt 
wat hij allemaal doet, vinden ze heel interessant.  Ook Lilwi heeft het 
zich gemakkelijk gemaakt in de handen van de aardling.  Even lacht 
de aardling, plukt een paddenstoel, zet deze tussen zijn wortelharen 
en begint te vertellen.

Heb je al paddenstoelen gezien onderweg?  Kijken mag maar NIET 
aankomen ! Misschien zit er wel een trolletje in te wachten op een 
verhaal van de aardling... Ken jij namen van paddenstoelen ? Noem er
2 of vraag het aan je ouders als je er geen kent. 

“Wel, ik zorg er voor dat de zaadjes elk jaar weer ontkiemen en boven
de aarde groeien en bloeien.  Maar ik zorg ook voor de bomen zodat 
ze genoeg water krijgen, dat hun wortels niet in elkaar groeien en dat 
ze gezond blijven.  Het is ook mijn taak om te zorgen voor de dieren 
die onder de aardebodem leven.  Vooral voor de regenwormen, die 
zulke prachtige vruchtbare aarde maken.”  De trolkinderen waren echt
onder de indruk.  Ze wisten niet dat een aardling zo'n belangrijk was 
voor het bos waarin ze woonden.  

Alle trollen gevonden in en rond het gelaag? Het zijn er 7

Teruggekomen aan het station (waar we daarstraksvertrokken zijn) lopen we 
langs de voorkant van het station de spoorwegwegel verder richting  
Zomerhuis.  We steken de Bormte over en wandelen op het fietspad 
(spoorwegzate) verder naar waar onze tocht begon (Zomerhuis). 

Hou je ogen goed open... trollen in zicht 

Door alle verhalen van de aardling waren de trolkinderen het uur uit 
het oog verloren en het werd al wat donker.  “Nu moeten we toch echt 
naar huis toe” zegt Urke.  “Nog heel hartelijk bedankt en tot ziens” 
roepen de trolkinderen.  '”Ja tot ziens” zegt de aardling en hij verdwijnt
weer in de aarde, net als een regenworm.  Even later is er niets meer 
van hem te zien.  De trolkinderen lopen naar huis met een fantastisch 
verhaal dat ze aan mama en papa kunnen vertellen . 

Bomen kan je herkennen aan de blaadjes, maar nu hebben ze er nog geen/ 
niet veel. Dan kan je de boom herkennen aan de bast of de stam. Zoek 2 
verschillende bomen. Voel eens aan de bast. Hoe voelt dat? Voelen de 
bomen verschillend? Ook trollen knuffelen graag bomen, dus check je 
trollenkaart, misschien ontbreek je nog eentje... 

Hopelijk vonden jullie het een fijne zoektocht.  Bedankt om mee te doen ! 
Hebben jullie alle trollen gevonden ? 
Hebben jullie een woord kunnen maken met de letters die je gevonden hebt ?
Schrijf dan je naam en je adres op de kaart.
Steek ze in de brievenbus van Els D'Eer, Frans Van Brusselstraat 62, 9190 
Stekene of mail ze door naar jongegezinnen.stekene@gmail.com voor 
15/11/2021 en... je ontvangt een leuke gadget van ons …

mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com


Trollenkaart 
 

Letter Letter Letter

Letter Letter Letter

Letter Letter Letter



Letter Letter Letter

Letter Letter Letter

WOORD
(tip: een leuke activiteit)

T F
De letters T en F staan op de juiste plaats

Naam: ….................................................................

Adres: ….................................................................

         ….................................................................

ev. emailadres …..................................................

Lid: J–N


