
gaaN mee op zoek naar de neus van rudolf 

Namen:



Kerstmis, beter bekend als de mooiste tijd van het jaar.
Een dag vol vriendschap, liefde en cadeautjes. Heel veel 

cadeautjes. Het is de drukste periode van het jaar voor onze 
geliefde Kerstman en zijn dertien rendieren. 

Met Rudolf op kop, vliegen de rendieren de grote slee
razendsnel de wereld rond. Het is hun taak om te zorgen dat 

de Kerstman elk jaar opnieuw al zijn pakjes kan
bezorgen. Dat is een erg belangrijke opdracht,

zoals jullie wel weten.

Maar weten jullie waar de dertien rendieren wonen als het 
geen Kerstmis is? Wel, zij verblijven het allerliefst in het 

prachtige Zandhoven. Daar kunnen ze rustig genieten van hun 
welverdiende vakantie.

Helaas was er dit jaar van rust geen sprake. Rudolf, de leider 
van de rendieren, maakte iets verschrikkelijks mee. Hij verloor 
zijn prachtige, felrode, ronde neus. Wanhopig ging hij langs bij 

al zijn rendiervrienden.

Misschien wisten zij waar zijn neus gebleven was?
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De zoektocht gaat van start aan de vredesboom naast 
De Christoffel en eindigt aan het gemeentehuis.



1. onderweg

2. vreemde talen

En zo begon Rudolf zijn zoektocht door Zandhoven. Al snel ziet hij zijn 
eerste vriend, genaamd Zoeker. Zoeker heeft een belangrijke taak in de 
kudde. Elk jaar opnieuw is hij verantwoordelijk voor het zoeken van de 
snelste en veiligste route voor de Kerstman. Zonder hem zouden ze nooit 
alle cadeautjes op tijd kunnen afleveren. Zoeker vindt zijn inspiratie op 
de raarste plekken. Dit jaar was het in enkele watermeloenen! Weet jij 
waar Zoeker en de Kerstman dit jaar als eerste passeren? 

Rudolf zocht verder en besloot langs te gaan bij een vriendin,
Esperanto. Je moest wat geluk hebben bij Esperanto, ze is namelijk een 
echte wereldreizigster en is niet vaak thuis doorheen het jaar. Ze is 
dol op reizen en avontuur en spreekt vloeiend elke taal. Ze woont in 
een klein torentje dat haar doet denken aan de tempels uit haar verre 
reizen. Al snel werd Rudolf zijn vermoeden bevestigd, er was niemand 
thuis. Er hing enkel een mysterieus briefje in een andere taal aan het 
raam. Kan jij ontcijferen wat er op het briefje staat?
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3. In de wolken

4. Op het juiste spoor

Dwarrel is het allerliefste rendier van de kudde. Hij zal Rudolf
zeker willen helpen bij de zoektocht naar zijn neus. Je moet wel
weten, Dwarrel is een erg dromerig rendier. Een fonkelend sterretje, 
een vliegend vogeltje, een grappig wolkje, alles is genoeg om hem te 
doen wegdromen. En dat doet hij het liefst onder de oude boom. Zet je 
even neer tegen de oude boom waar Dwarrel vaak zit en kijk eens naar 
boven. Waar denk je dat Dwarrel over droomde?

Het volgende bezoekje was bij Roos. Roos is een echte natuurliefhebber. 
Ze weet erg veel van planten en dieren. In het Boutersemhof in
Zandhoven wandelt ze graag, want ze is bevriend met alle bosdieren die 
daar wonen. Mira de mier, Erik de eekhoorn, Kurt de kraai en ook Conny 
het konijn. Die had trouwens een ronde, rode staart. Rudolf dacht
bijna dat het zijn neus was! Enkele dagen geleden kregen de dieren een 
nieuwe buurman. In een verlaten boom naast Conny, woont nu een nieuw 
dier. Misschien heeft die de neus gezien!
Over welk dier gaat het?

Kikker
Schaap

Kameel
Legkip



5. in vuur en vlam

6. de kers op de taart

Nadat hij zijn veiligheidsbril op had gezet, ging Rudolf langs bij Sol. Sol 
is verslaafd aan alles wat met vuur te maken heeft. Kaarsen, vuurwerk 
of een warm haardvuur. Je kan wel raden waarom Sol dol is op
Kerstmis! De rode kaarsjes in zijn stal deden Rudolf denken aan zijn 
verloren neus. Sol gaat vaak wandelen op straat en laat zich leiden door 
de prachtige lichtjes in Zandhoven. Maar, er is
maar een kasteeltje waar er altijd een
geel lichtje brandt. Kan jij ook zien
achter welke raam?

De zoektocht bracht Rudolf nadien bij Patee. Bij hem gaat de
liefde echt door de maag, want lekker eten maakt hem dolgelukkig. De 
kudde is verzot op zijn kookkunsten, zijn taarten zijn hemels! Je kan ze 
herkennen aan het kleine rode kersje dat bovenop de taart ligt. Maar 
zijn meest bekende gerecht is zijn ‘Soupe du Patee’ en daarvoor
gebruikt hij wel een heel bijzonder ingredient. Die vrucht verzamelt hij 
onder deze grote boom. Weet jij wat het geheime ingredient is? 

een snuifje zout en peper

olijfolie

1 teen knoflook

............................
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2 kilo berkenschors
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7. gas geven

8. kerst-miss

Tijd voor een volgende pitstop bij zijn vriend Gaston. Hij is het meest 
roekeloze rendier en houdt van alles met snelheid. Het bezorgen van 
de pakjes kan voor hem niet snel genoeg gaan. Elk jaar opnieuw krijgt 
de Kerstman op tweede Kerstdag een boete omdat de slee weer ergens 
werd geflitst. Gaston oefent doorheen het jaar op de Vierselbaan. Er 
staan daar aan de rechterkant veel bomen even ver van elkaar,
handig om zijn snelheid te meten. Hij schept graag op over die ene keer 
dat hij in tien seconden van de eerste tot de laatste boom vloog.
Langs hoeveel bomen vloog hij toen in totaal?

Parelmoer is met zekerheid het mooiste rendier van de kudde. Ze heeft 
altijd een netjes gekamde vacht, opgeblonken hoeven en een strik in 
haar staart. Als je meer wil weten over de laatste rendiermode, moet 
je bij haar zijn. Toen Rudolf haar vroeg of ze zijn rode neus had gezien, 
haalde ze een prachtige oorbel met felrode diamant uit haar
juwelenkistje. Hoewel het er erg sterk op leek, was het niet zijn neus. 
Jammer! Parelmoer gaf hem wel nog goede raad: “Meng tot de goede 
tint, dat kan zelfs het kleinste kind”. Welke kleur krijg je wanneer je 
de luiken van nummer 7 en het dak van brievenbus nummer 10 mengt?

.............. + .............. =

aantal bomen - 1 =

OPGELET: DIT STUK VAN DE WANDELING GAAT 
LANGS EEN DRUKKE WEG, WEES ALERT.



9. scherven brengen geluk

10. ra ra raadsel

Als er iemand begrijpt hoe belangrijk zijn neus is, dan is het
Santana. Bij Kerstmis hoort nu eenmaal Rudolf met een rode neus.
Santana is een echte Kerstmis-expert. Voor haar mag het een heel jaar 
25 december zijn. De warme sfeer, de koude sneeuw, de glanzende 
kerstballen in de boom, versieringen en mooie liedjes, ze vindt het 
geweldig. In deze buurt, tussen al die witte lichtgevende ballen, loopt 
ze vaak te dromen van Kerstmis. Soms sneuvelt er wel eens eentje, 
maar dat hoort erbij! Weet jij welke scherf de bal maakte?

Een bezoek aan Albert mocht zeker niet ontbreken. Deze studieknobbel is 
het slimste rendier van de kudde! Naast het dagelijkse studeren, houdt 
hij zich vooral bezig met weetjes en raadsels. Zo kan hij anderen telkens 
weer op de proef stellen, tot grote ergernis van de kudde. Zijn raadsels 
zijn veel te moeilijk, ook voor Rudolf. Hij hoopte nochtans dat ze hem 
gingen helpen zijn neus te vinden.
Kan jij de raadsels van Albert oplossen?

BAL TIP VOS

Op welke stoel hoor je niet te zitten?

10.1

10.2

Welke ring is niet rond maar wel lekker?



11. pokerface

12. schot in de roos

Flush heeft een erg belangrijke taak. Ze is de spelletjes-adviseur van 
de Kerstman. Ze kent alle spelregels en is gespecialiseerd in tactisch 
spelen en bluffen. De andere rendieren spelen niet graag spelletjes met 
haar, want ze wint altijd! Met een juiste zet, combinatie of kaart zet ze 
iedereen schaakmat. Bij het vorige spelletje rendierpoker, won ze
opnieuw. Wandel een eindje verder en ontdek met welke kaarten.

Tot slot ging Rudolf nog langs bij krachtpatser Cadet. Hij is het 
sportiefste rendier van de kudde. Er is geen sport die Cadet niet kan. 
Vorig jaar won hij nog de rendiertriatlon van Lapland. Momenteel traint 
hij voor een boogschietwedstrijd hier in de buurt. Hij schiet ondertussen 
altijd in de roos, maar toen Rudolf langskwam
tijdens zijn training, schrok hij zich rot.
Waar vloog zijn pijl toen naartoe?  

TIP: in de notities vind je interessante informatie
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notities



SLOT

1. Waar passeren Zoeker en de kerstman dit jaar als eerste?

2. Waar is Esperanto nu weer naartoe?

3. Waar droomt Dwarrel over?

4. Welk dier is de nieuwe buurman van Roos?

5. Achter welke raam brandt er altijd een geel lichtje?

6. Wat is het geheime ingredient van Soupe du Patee?

7. Langs hoeveel bomen (-1) kon Gaston vliegen in tien seconden?

8. Welke kleur krijg je wanneer je de twee kleuren mengt?

9. Welke scherf maakt de bal?

10.1 Op welke stoel hoor je niet te zitten?

10.2 Welke ring is niet rond maar wel lekker?

11. Met welke hand won Flush bij het vorige spelletje rendierpoker?

12 Waar vloog Cadet zijn pijl naartoe?
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1. Wandel naar de laatste plek op de kaart.

2. Ga daar op zoek naar de laatste aanwijzing.

3. Ontcijfer deze boodschap en ontdek zo de locatie van
de neus van Rudolf.
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SLOT

Rudolf was ten einde raad, nog steeds had hij zijn neus 
niet gevonden. Niemand van zijn vrienden kon hem helpen.

Jullie zijn Rudolf zijn laatste hoop...
Hebben jullie genoeg informatie verzameld om te weten 

waar zijn neus gebleven is?



Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig nieuwjaar !
Vanwege

Rudolf
Zoeker

Esperanto

Dwarrel
Roos

Sol
Patee

Gaston

Parelmoer

Santana

Cadet

Flush

Albert

Tot volgend jaar...


