


Meneer Snottebel wordt wakker. Het zonnetje schijnt. 

“Ik wil wel naar het bos”, denkt Meneer Snottebel. Dat is leuk!



Wandelen. Dat gaat hij doen! Hhmmm…. Lang, iets langer, of 
nog langer? Meneer Snottebel kiest de lange wandeling. 

Hij moet de blauwe paaltjes volgen.



Daar is het eerste paaltje al. Een klein stukje verder de tweede. 
Dit is leuk. Het lijkt wel een speurtocht!



Stip, stap, stip, stap…. Wat is dat nou? Een hele rij mieren. 
Allemaal dragen ze wel iets. “Wat doen jullie?” vraagt Meneer 

Snottebel. "Wij ruimen het bos een beetje op", zeggen de 
mieren in koor.



"Ooh, wat goed!", zegt Meneer Snottebel. "Er ligt hier best veel 
rommel. Ik help jullie wel even!"



He. Dat is gek. Daar ligt een ei. Wat doet die op de grond? "Die 
is uit mijn nest gewaaid", vertelt Mevrouw Vogel. 

Meneer Snottebel helpt Mevrouw Vogel om het ei weer terug te 
leggen.



Op het volgende blauwe paaltje zit Meneer Uil. “Dag Meneer 
Uil, is het nog ver?” vraagt Meneer Snottebel. 

“Nee, hoor. Nog een klein stukje.”, antwoord Meneer Uil.



“AUW! Wat is dat? Een eikel?”. Meneer Snottebel wrijft over zijn 
hoofd en kijkt omhoog. Een eekhoorntje lacht hard. 

Hij valt bijna van de tak. Meneer Snottebel loopt snel door.



Wie zal hier gelopen hebben? Is dat de voetafdruk van een 
hert? Misschien is het hert nog wel in de buurt.



Waar is het volgende blauwe paaltje? Is hij verdwaald? Meneer 
Snottebel ziet een holletje. “Joehoe, is daar iemand?” Mevrouw 

Konijn komt naar buiten. “Daar moet je naar toe, Meneer 
Snottebel. Je bent er bijna.”



Gelukkig. Daar is het laatste blauwe paaltje. 

Dat was een mooie wandeling! 

Dag bos, Dag dieren. 

Tot de volgende keer!



Meer van Meneer Snottebel:

Meneer Snottebel ontdekt een schitterende tuin. Hij vaart 
onder andere met een papieren boot, valt in het water, 
springt op een spinnenweb en vliegt met een vlinder.

Meer informatie en/of koop “Meneer Snottebels 
avonturen - De Tuin”.

Meneer Snottebel gaat op vakantie. Hij vliegt met een 
duif naar een warm land, koopt een grote zonnehoed, 
luiert onder een palmboom en geniet na van de 
vakantiefoto's.

Meer informatie en/of koop “Meneer Snottebel gaat op 
vakantie”.

Meneer Snottebel gaat naar de boerderij. Hij zwiept 
onder andere aan de staart van een koe, speelt 
verstoppertje met de kip en telt de schaapjes in de wei.

Meer informatie en/of koop “Meneer Snottebels 
avonturen - De Boerderij”.

Meneer Snottebel gaat naar de dierentuin. Meneer 
Snottebel wil de olifant zien. Onderweg komt hij veel 
meer mooie dieren tegen. 

Meer informatie en/of koop “Meneer Snottebel gaat naar 
de dierentuin”.

Meneer Snottebel is ziek. Hij hoest, snottert, heeft koorts 
en gaat naar de dokter. Gelukkig is Meneer Snottebel 
weer snel beter.

Meer informatie en/of koop “Meneer Snottebel is ziek”.
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Zoek de 10 verschillen (en andere spelletjes)
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Kleurplaten

http://meneersnottebel.nl/kleurplaten
http://meneersnottebel.nl/kleurplaten


Meneer Snottebel is bedacht, getekend en geschreven door 
Erwin Brunsveld.

copyright © Erwin Brunsveld
Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op 

enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
schrijver.	  Aanvragen voor toestemming van gebruik kunnen gestuurd worden naar 

snottebel.booger.schnotz@gmail.com

mailto:snottebel.booger.schnotz@gmail.com
mailto:snottebel.booger.schnotz@gmail.com

