
Wat is de meerwaarde 
voor onze gemeente?
Cultureel
Als auteur en verteller weet Guy Daniëls hoe belangrijk 
verhalen zijn. Ze behoren tot onze cultuur en zijn heel belang-
rijk bij de opvoeding van onze kinderen. Deze wandelingen en 
fietstochten laten groot en klein genieten van een mooi 
verhaal. Wie wil, kan achteraf thuis nog nagenieten van een 
leuk prentenboek.

Sportief
Wandelen of fietsen is gezond. Het zijn goedkope sporten die 
toegankelijk zijn voor iedereen. Toch hebben kinderen vaak 
nood aan een bijkomende uitdaging.  
Een tocht met een boeiend verhaal en een spannend luisterspel 
kan kinderen extra motiveren om hun wandelschoenen of 
fietskleding aan te trekken.

Toeristisch
Kies voor een route die de 
mooiste plekjes uit de buurt 
verbindt. Zo komt de Heksen-
wandeling in As langs een mooie 
uitkijktoren, de minitrein en een 
brasserie om dan te eindigen in 
het speelbos.  
Prentenboeken kunnen ver-
kocht worden door de plaatse-
lijke horeca, de bibliotheek of de 
toeristische dienst. De plaatse-
lijke horeca kan een toverdrank-
je, heksensoep of zelfs een 
drakenmenu aanbieden.

Schoolreisjes
De wandelingen en fietstochten kunnen ook aangeboden 
worden in het kader van schoolreizen. Leerkrachten zijn steeds 
op zoek naar een originele uitstap. Die kan starten met een 
stevige wandeling of fietstocht, gevolgd door een bezoek aan 
de speeltuin, om af te sluiten met een frietje of een lekkere 
pannenkoek. 

Groeiend netwerk
Door mee in dit project te stappen, word je een deel van een 
groeiend netwerk. Wie genoten heeft van een leuke wandeling 
of fietstocht, zal zeker ook de andere verhalen willen uitprobe-
ren!

Waarom permanent?
Wandelen of fietsen kun je het hele 
jaar door, of het nu lente is of winter. 
Elk seizoen is anders en uniek. Met een 
permanent karakter krijg je een heel 
toegankelijk product. Je kunt op elk 
moment kiezen wanneer je er gebruik 
van wilt maken. Er wordt bewust 
gekozen voor het beste materiaal dat 
jarenlang in weer en wind kan blijven 
staan. 

Hoe lang zijn de wandelingen of 
fietstochten?
De afstand kunnen jullie zelf bepalen. 
Het is echter een familiewandeling met 
16 stopplaatsen en bijbehorende 
opdrachten, dus een afstand van 3 tot 5 
kilometer is ideaal. Om deze wandeling 
met opdrachten uit te voeren, trek je 
het best 1,5 à 2 uur uit. Voor de fiets-
tochten is een afstand van 8 tot 12 
kilometer prima.

Wat is de doelgroep?
Aangezien alles draait om een pren-
tenboek, is de doelgroep gezinnen met 
kinderen. Het spreekt voor zich dat 
oma’s en opa’s , tantes en nonkels, en 
alle andere sportieve mensen met een 
levendige fantasie welkom zijn.

Zijn de wandelingen geschikt voor 
kinderwagens en rolstoelen?
Daar kan zeker rekening mee gehou-
den worden bij het uitstippelen van 
jullie parcours. 

Praktische informatie
Het basispakket bestaat uit:
-  16 slijtvaste, weerbestendige panelen (Lyx HPL Volkern-

plaat). Formaat 840mm x 594 mm (A1 liggend) voor de 
wandelingen. (8 voor de fietstochten).

-  Voldoende wegwijzers uit hetzelfde materiaal.
-  Het luisterspel met 16 delen van het verhaal  

(de qr-code zal mee gedrukt worden op de panelen).
-  Enkele digitale bestanden voor het aanmaken van jullie 

folders, website of multimediakanalen.
-  Een vermelding op onze centrale website van dit project en 

een link naar je eigen website.
-  De panelen kunnen bevestigd worden aan een muur  

of op houten palen (niet inbegrepen).

Wat is er nog mogelijk?
EXTRA BORDEN AAN HET BEGIN- EN EINDPUNT
Indien gewenst kunnen we extra borden voorzien aan het 
begin- of eindpunt. Die kunnen op maat ontworpen worden 
met een woordje uitleg, extra info, een vermelding van de 
wandelafstand, de wandeltijd of een routeplan. Daarop kunnen 
ook de organisatie en eventuele sponsors vermeld worden.

PRENTENBOEKEN
Bij ieder verhaal hoort ook een prentenboek. Dat kan met 
korting aangekocht worden en door de organisatie verkocht 
worden aan de vaste boekenprijs. Vanaf een oplage van 
minimum 250 exemplaren kan in het prentenboek een 
persoonlijke tekst van de organisatie of het logo van een 
sponsor opgenomen worden.

HOUTEN BEELDEN
Om de beleving nog echter te maken, is er de mogelijkheid  
om houten beelden op het traject te plaatsen. Die worden 
gemaakt door Ed, onze carving-artiest, die met zijn ketting-
zaag iedere boomstam kan omtoveren tot een echt kunst-
werk. De beelden vormen het ideale decor om een selfie te 
maken.

EXTRA UITWERKEN VAN DE OPDRACHTEN
In principe zijn de opdrachten bij het basispakket uitvoerbaar 
zonder extra materiaal. Indien gewenst kunnen we ze altijd 
toevoegen. Zo kunnen bv. een echte heksen ketel in het bos of 
een heksenkring om samen rond te dansen voor een nog 
intensere beleving zorgen.

Wat als een buurgemeente hetzelfde 
verhaal kiest?
Dat is niet mogelijk. De verhalen zullen 
maar één maal per provincie aange-
kocht kunnen worden. Daardoor zijn 
jullie zeker dat jullie gekozen verhaal 
uniek is in de streek. Heeft een gemeen-
te uit de buurt een ander verhaal 
gekozen, dan kan dat alleen maar voor 
meer aantrekkingskracht zorgen.

Wat met kleine kinderen die het 
verhaal niet zelf kunnen lezen? 
Geen probleem! Tijdens de tocht kun  
je genieten van een luisterspel. Scan 
gewoon de QR-code op elk bord en je 
krijgt telkens een deel van het verhaal 
te horen.

Zet je stad of gemeente op de literaire wandel- of fietskaart.
Willen jullie ook een permanente wandeling of fietstocht  
in jullie gemeente?

Welke verhalen zijn beschikbaar 
als wandeling of fietstocht?

• Nina naar de heksenschool
• Draak wil ook een feestje
• Heksen-bezem-wegvlieg-dag
• Mijn mooiste spinnenweb

Extra info of prijsofferte ?
Heb je nog vragen? Wil je graag een prijsofferte aanvragen?  

Of heb je liever een persoonlijk gesprek?  
Dat kan. Neem gerust contact op:

Uitgeverij Boekstappers  - Guy Daniëls  
Schutterijstraat 20 - 3668 Niel-Bij-AS

info@guydaniels.be 

Uitgeverij Boekstappers is in 2021 opgericht door 
Jeugdauteur Guy Daniëls. Hij zocht een aantal creatieve 

mensen bijeen om samen leuke boeken, wandelingen  
en luisterspelen te maken. 

Hun doel: kinderen en volwassenen blij maken met 
de mooiste verhalen.

Hou jij ook van prentenboeken? Vind je het leuk om met 
een zaklamp onder je dekens te kruipen om stiekem een 
boek te lezen? Of knijp je soms zachtjes in de hand van je 
zus als oma een spannend verhaal voorleest? Dan ga je 

vast en zeker ook van deze prentenboeken kunnen 
genieten! 

Uitgeverij Boekstappers

Op stap  
met leuke prentenboeken

Zet je stad of gemeente op de literaire wandel-of fietskaart. Uitgeverij Boekstappers wil meer doen dan enkel mooie 
prentenboeken uitgeven. Daarom bieden wij wandelingen en fietstochten aan met een spannend verhaal, schitterende 

illustraties, uitdagende opdrachten en een boeiend luisterspel.

Uitgeverij  
Boekstappers

De leukste  
prentenboeken

Wandelingen en fietstochten

www.boekstappers.be

• Lekker Donker! - Vanaf januari 2023
• Kleine driftkikker - Vanaf februari 2023
• Papa wil geen hond - Vanaf april 2023
• Ratzooi - Vanaf mei 2023

Kunnen de kinderen na de wande-
ling of fietstocht nog nagenieten van 
het verhaal?
Alle verhalen zijn ook als prentenboek 
beschikbaar. Zo kunnen de kinderen 
het verhaal ook thuis steeds opnieuw 
beleven. Wil je als organisatie een boek 
met eigen tekst of logo aankopen of 
verkopen? Dat kan.

Kost het veel om een wandeling of 
fietstocht aan te kopen?
We streven ernaar om een topproduct 
af te leveren, met een boeiend verhaal, 
schitterende illustraties en een 
superleuk luisterspel. Daar steken heel 
veel uren artistiek werk en passie in.  
Daarnaast hebben we gekozen voor 
een afwerking met het beste materi-
aal. Voor een eenmalige investering 
krijg je jarenlang het genot van een 
unieke literaire, culturele en sportieve 
activiteit. 

Kunnen we werken met een sponsor?
Ook dat is mogelijk. Heb je één of 
meerdere sponsors die jullie project 
willen steunen? Ze kunnen vermeld 
worden op de borden en/of in de 
prentenboeken.  



Papa wil geen hond: vanaf februari 2023
Een grappig verhaal over een jongen die graag  
een hond zou krijgen.

Ratzooi: vanaf april 2023
Een leuk verhaal over het sorteren van afval.

   Betoverende  
prentenboeken

Alle prentenboeken zijn te koop in iedere boekhandel 
 of via www.boekstappers.be aan €15.95

Alle prentenboeken vanaf 4 jaar.

Verschijnen binnenkort:Draak wil ook een feestje
Victor het konijn is jarig en trakteert de hele klas op worteltaart. Michiel de draak kijkt vol  
bewondering naar de drie uitnodigingen die Victor heeft meegebracht. Hij hoopt vurig dat  
één van die omslagen voor hem is. Zou hij deze keer dan toch weer naar een feestje mogen gaan?

Een drakenleuk verhaal over verjaardagen, feestjes geven en uitgenodigd worden.
Trefwoorden: verjaardag, (geen) uitnodiging krijgen, draken, feest

Guy Daniëls / Ina Hallemans
ISBN: 978-90-805-6383-4

Mijn mooiste spinnenweb
Het is feest in het schuurtje van boer Sander. Boven op zolder, bij de familie Webster, zijn vier kleine 
spinnetjes geboren. Ze groeien op en mogen voor het eerst naar de spinnenschool. Ragje wil 
dolgraag haar eigen web leren spinnen, maar het wil niet lukken. Ze slaagt er niet in om een behoor-
lijk web te maken. Ze vindt het zo erg, dat ze er ziek van wordt. Als ze een dagje bij oma blijft, 
ontdekt ze dat opa vroeger hetzelfde probleem had. En dan is de oplossing verrassend eenvoudig!

Een vrolijk verhaal over spinnen, faalangst en een brilletje krijgen. 
Trefwoorden: spinnen, eerste schooldag, faalangst, een bril krijgen, schoolziek

Guy Daniëls / Ina Hallemans
ISBN: 978-90-805-6385-8

Nina naar de heksenschool
Heks Nina mag voor de eerste keer naar de heksenschool. Dat vindt ze best wel spannend. Zou het 
echt waar zijn dat er een reuzegrote spin op het dak van de school zit? En dat ze iedere vrijdag met 
babydraakjes mogen spelen? Nina droomt er al heel lang van om haar eigen wenspoeder te leren 
maken. Zou haar wens nu eindelijk uitkomen?

Een grappig verhaal over een lieve heks die voor het eerst naar school mag gaan.
Trefwoorden: heksen, wensen, eerste schooldag, spanning

Guy Daniëls / Nick Claes
ISBN: 978-90-805-6380-3

Heksenwandeling As

   Uitdagende  
wandelingen & fietstochten
Uitgeverij Boekstappers heeft al verschillende wandelingen en fietstochten uitgewerkt.  
Bij iedere wandeling kun je genieten van een boeiend luisterspel uitgewerkt door Katrien Vaes

Krakende Bezems in Alden Biesen

Heksenfietstocht As
Drakenwandeling Bree

Drakenwandeling Dessel
Spinnenwandeling MaasmechelenLekker Donker!

Robbe, de kleine bosuil, is bang voor licht. Gelukkig zijn uilen nachtdieren en slapen ze overdag,  
als het licht is, in hun donker hol in een boom. Op een dag ontmoet Robbe nieuwe vrienden,  
Emma de eekhoorn en Tibo de egel. Maar ze willen overdag met hem spelen.  
Nu moet Robbe wel toegeven dat hij bang is voor licht…
 
Een vrolijk prentenboek over licht en donker. Maar ook over bang zijn en daarmee leren  
omgaan. Een superleuk verhaal om (voor) te lezen net voor je een uiltje gaat knappen.
 
Guy Daniëls / Ruby Kersten
ISBN: 978-90-805-6386-5
 

Heksen-bezem-wegvlieg-dag
Er is onrust in het grote heksenbos. Iedere eerste nacht van volle maan verdwijnen alle bezems.  
Ze blijven de hele dag weg en komen ’s avonds vies en vuil terug. Niemand weet waar ze  
naartoe vliegen. Ga jij mee op zoek naar de ontsnapte bezems? 

Een heksenleuk verhaal over bezems, rusthuizen en grootouders.
Trefwoorden: heksen, grootouders, rusthuis, bezems

Guy Daniëls / Ina Hallemans
ISBN: 978-90-805-6384-1

Kleine driftkikker
Sammy de kikker speelt graag met zijn vrienden. Maar de laatste tijd wordt hij snel boos.  
Roel de rat heeft het ook gemerkt. ‘Ga je weer boos worden, kleine driftkikker?’ vraagt hij dan.
Maar hoezeer Sammy ook zijn best doet, het lukt hem niet om zijn boosheid onder controle te  
krijgen. Zou de tip van papa kikker hem kunnen helpen?

Een aandoenlijk en zeer herkenbaar verhaal over een kleine driftkikker die van zijn boosheid af wil.

Guy Daniëls / Ina Hallemans
ISBN: 978-90-805-6387-2

Er komen regelmatig nieuwe wandelingen en fietstochten bij.  
Kijk voor een recente lijst en meer info over de startplaats, afstand, enz. op de website  

www.boekstappers.be


