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   Dikhoornschapen en lynxen
   Bezoek de dikhoornschapen en de 
   lynxen. Deze wilde dieren lijken best 
   wel op huisdieren, zoals schapen en 
   geiten of huiskatten. 

Grootoudervraag Had u als kind ook een huisdier? Zo ja, 
   welke?  Zo niet, welk huisdier had u 
   graag willen hebben?

Kindervraag  Vroeger hielden mensen wel hele gevaar-
   lijke  dieren als huisdieren, zoals apen of 
   cheeta’s. Nu mag dat niet meer, omdat ze 
   daar niet geschikt voor zijn. Stel dat het 
   wel mocht: welk vreemd dier zou je graag 
   als huisdier willen hebben? Of vind je een
   konijn of cavia eigenlijk toch het leukst?

Samenvraag  De rode lynxen vallen weinig op in de 
   omgeving. Hun vacht heeft een 
   goede schutkleur. Zoekplaatje: 
   wie ontdekt als eerste een lynx?

Naast de lynxen kunt u de Desert verlaten en komt u bij
het Park Restaurant en de speeltuinen. Voordat u gaat uit-
rusten en de kinderen gaan spelen, nog een laatste vraag.  

Kindervraag   Wat vinden jullie het allerleukst aan 
   de speeltuin?

Grootoudervraag  Toen u jong was, wat vond u het 
   allerleukst aan de speeltuin?

Samenvraag  In de binnen-speeltuin Kids Jungle
   zijn verschillende houten dieren 
   verstopt. Zoek ze samen op!
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Op stap met de kleinkinderen!

Op het voorplein
De meeste bezoekers van de dierentuin komen vandaag de dag met de 
auto. Vroeger had niet iedereen een eigen auto. De parkeerplaats van een 
dierentuin was dus een flink stuk kleiner dan nu!

Kindervraag  Als je geen auto hebt, hoe kun je nu dan naar een 
   dierentuin gaan?

Grootoudervraag Herinnert u zich nog een familie-uitstapje toen u jong 
   was, wellicht naar een dierentuin? 
   Welk vervoermiddel gebruikte u toen? 
   En hoe speciaal was zo’n uitje?

Samenvraag    Wat is de favoriete manier van vervoer
      van u en van uw kleinkind(eren)? 

Deze wandeltocht leidt u 
langs verschillende dieren en 
planten in Koninklijke Burgers’ 
Zoo. Maar eigenlijk gaat de 
tocht over uw persoonlijke 
herinneringen aan vroeger! Deel 
deze met uw kleinkind(eren)! 
En kom ook meer te weten over 
de meningen en ideeën van uw 
kleinkind(eren)! Veel plezier 
gewenst tijdens deze speciale 
wandeltocht!

Avonturentunnel
Loop terug de Bush in, en volg de borden richting Desert. 
In de tunnel tussen de Bush en Desert zie je een aantal kleinere verblijven. 
Daar wonen allerlei  woestijndieren die zich graag tussen de rotsen 
verstoppen. Het zijn dieren die sommige mensen een beetje eng vinden: 
(melk)slangen, vogelspinnen, grote padden en (katoen)ratten.  

Grootoudervraag Eerlijk zijn: zijn er dieren, die u een beetje eng vindt?

Kindervraag  Vind jij slangen en spinnen eng of supercool? 
   Welk dier vind jij het engst?

Samenvraag  Wat denkt u, waarom vinden 
   mensen slangen, padden 
   en spinnen vaak eng?

Desert
In de Desert bevindt zich een horeca-terras (alleen open op drukke dagen). 
Waar nu het restaurant staat, was vroeger het ijsberen-verblijf. Hier werd in het 
jaar 1949 de eerste ijsbeer van Nederland geboren! 

Grootoudervraag Kunt u zich een eerder bezoek aan Burgers’ Zoo 
   herinneren, misschien lang geleden? Zag de dierentuin 
   toen ook al zo uit al nu, of is er veel veranderd?

Kindervraag  Ben jij al eerder in Burgers’ Zoo geweest? 
   Wat kun jij je daarvan nog herinneren?

Samenvraag  Dierentuinen veranderen de hele tijd omdat we 
   steeds meer weten over hoe we de dieren het best 
   kunnen houden, voeren en verzorgen. Gebruik de 
   fantasie: hoe zou een dierentuin er misschien in de 
   verre toekomst uit kunnen zien?
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Bij de kassa
Kinderen van nu weten niet anders: we betalen met euro’s. De euro is 
er pas sinds 1 januari 2001! Daarvoor had elk land in Europa zijn eigen 
geldeenheid. In Nederland hadden we de gulden. Zomaar geld pinnen kon 
ook niet, want er waren vroeger geen pinpassen en geen pinautomaten!

Kindervraag  Hoe denken jullie, dat jullie grootouders vroeger aan 
   vreemd geld konden komen, als ze naar het buitenland
   gingen?

Grootoudervraag Vond u het leuk of lastig (vanwege het omrekenen), 
   dat elk land zijn eigen geldeenheid had? En hoe heeft u 
   de overstap naar de euro ervaren?

Samenvraag  Op de bankbiljetten en munten van elk land waren
   vaak beroemde inwoners of bouwwerken van het land 
   afgebeeld, maar soms ook bijzondere dieren en planten.
   Welke soorten ziet u op deze munten en bankbiljetten? 
   Van welk land waren ze? En hoeveel euro zijn ze omge-
   rekend ongeveer waard?

Samenvraag  De eerste giraffen in Europa, dat was wel heel bijzonder! 
   De mensen wisten niet wat ze zagen: ze hadden géén 
   idéé dat zulke dieren bestonden! In London, Parijs en  
   Wenen, waar de eerste giraffen arriveerden, werd dit  
   groots gevierd. Met giraffe-taarten, giraffe-feesten, 
   giraffe-kleding en ga maar zo door! Hoe zou u de 
   aankomst van zo’n bijzonder dier willen vieren?

Vervolg uw weg door de Safari.
Tegenwoordig worden elke dag in Burgers’ Zoo zeker tienduizenden foto’s 
genomen. Vaak met een smartphone of digitale camera. Je kunt meteen 
op het schermpje zien, of de foto gelukt is. Als dat niet zo is, dat wis je ‘m 
meteen. Vroeger was dat wel anders! 

Grootoudervraag Legt u aan uw kleinkinderen uit, hoe bijzonder vroeger 
   het fotograferen was! Hoe ging het in zijn werk?

Kindervraag  Als je vandaag slechts drie foto’s zou kunnen nemen 
   tijdens je uitje… wat zou je dan op de foto willen zetten?

Samenvraag  Neem een selfie, met het hele groepje dat vandaag 
   naar de dierentuin is gekomen! Iedereen moet erop 
   staan! Als dat lastig is, vraag even aan een andere 
   bezoeker, of hij een foto van uw groep wil nemen! 
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Park
Pinguïns
Vlak bij de ingang leven de zwartvoetpinguïns. Dat zijn leuke en grappige 
dieren om te zien. Van veel kinderen zijn het zelfs de favoriete dieren. Weet 
u van elkaar, wat uw lievelingsdieren zijn? Vertel het aan elkaar, en verklap 
ook waarom een bepaald dier uw lievelingsdier is! Dan kunt u uw bezoek 
zo plannen, dat u zeker langs de favoriete dieren van iedereen komt!

Bush
Tropische vruchten
In de Bush groeien meer dan duizend verschillende soorten planten! Ze 
komen van nature allemaal voor in het regenwoud. In Nederland zouden 
deze planten niet buiten kunnen overleven. Daar zijn de winters veel te koud 
voor. In de Bush staan ook planten die bekende vruchten voortbrengen, zoals 
kokosnoten, bananen, vijgen, avocado’s, papaja, mango en ga maar zo door.

Grootoudervraag Vandaag kun je in de supermarkt het jaar veel fruit-
   soorten kopen, ook tropische. Hoe was dat toen u jong 
   was, waren al deze soorten toen ook al te koop bij de 
   groenteboer?

Kindervraag  Ken je eigenlijk de tropische vruchten die boven in de 
   tekst genoemd worden? Welke vind je lekker, welke 
   niet, en welke heb je nog nooit geproefd?

Samenvraag   In de Bush zijn het hele jaar door wel vruchten te 
   vinden. Goed kijken in de bomen en struiken; probeer 
   minimaal drie soorten vruchten vinden. (U hoeft de 
   namen niet te weten.)

Kamerplanten
Veel kamerplanten komen oorspronkelijk ook uit het regen-
woud, zoals het kaapsviooltje, de lepelplant of de Ficus 
benjaminus. Tijden veranderen, en de smaken veranderen mee.

Grootoudervraag  Welke kamerplanten had u in huis, 
   toen u jong was? 

Kindervraag   Heb je ook kamerplanten thuis? Weet je ook hoe die heten?

Samenvraag  Welke plant uit de Bush zouden jullie kiezen als
   kamerplant? 

Safari
Giraffen
Volg de borden naar de Safari en ga op zoek naar de giraffen.
Giraffen leven in de graslandschappen van Afrika. In Europa komen ze niet 
voor. Toch kennen alle kinderen wel giraffen. Uit de dierentuin, natuurlijk. 
En van TV en filmpjes op de computer. 

Kindervraag   Toen jullie grootouders zo oud waren als jullie nu, hadden 
   ze waarschijnlijk geen TV in huis. Vraag het eens! 
   En ze hadden heel zeker geen computer! Hoe konden ze 
   wel leren over dieren uit landen ver weg?

Grootoudervraag  Bijna 200 jaar geleden kwamen enkele giraffen naar 
   Europa, om voor het eerst in dierentuinen te worden 
   tentoongesteld. Pas zo’n 150 jaar geleden was zo’n
   dier voor het eerst in Nederland te zien. Waarschijnlijk
   waren uw grootouders toen ongeveer zo oud als uw
   kleinkinderen nu! Wat weet u nog van uw grootouders? 
    Deel uw herinneringen met uw kleinkinderen!


