
Ga op ontdekkingstocht 
in Hilversum!

#livehilversum

Pinguïn Lodewijk vindt thuis op 
de Zuidpool een schrift van zijn 
overgrootvader Sebastiaan van 
Trompenberg tot Kerkelanden. 
Die heeft lang lang lang geleden, 
tijdens de ijstijd, in Hilversum 
gewoond. Nieuwsgierig als 
Lodewijk is, besluit hij de stad 
van zijn grootvader te gaan 
ontdekken. Maar hoe komt hij  
in Hilversum? 

Wil jij weten wat er te 
doen is in Hilversum?  
Ga voor tips naar:

livehilversum.nl

Ga jij samen 
met Lodewijk 
op zoek naar 
zijn roots? 

Expeditie 
Lodewijk

Help hem zijn 
roots vinden en 

win een fotoshoot 

met Lodewijk



1 De Kwekerij, Stationsplein
Koffiebar Stek is gemaakt van zo’n echte zeecontainer. 
En toen David, de baas van Stek, de oude zeecontainer 
wilde verbouwen, geloofde hij zijn ogen niet! Want wie 
zat er verstopt in het verste hoekje van de container? 
Lodewijk! Lodewijk was dolgelukkig. Hij was na een lange 
reis in Hilversum beland. De stad van zijn overgrootvader 
Sebastiaan. Lodewijk heeft hier de komende tijd zijn 
stekkie gemaakt. Vanuit hier gaat zijn expeditie door 
Hilversum van start. Ga jij met hem mee? Hij zoekt 
6 plekken in de stad. Elke plek vertelt je iets meer over  
hem en zijn pinguïnfamilie.

2 Herenstraat
Kan jij de trompet vinden? Lodewijk is een echte 
babbelkous. Pinguïns communiceren met elkaar door 
verschillende dansbewegingen en gekke geluiden. Ze 
zuchten, kraken, piepen en trompetteren. Pinguïns zijn 
echte groepsdieren en ze weten heel goed wie hun 
partner is. Zo kan een pinguïn zijn liefje in een kolonie van 
duizenden soortgenoten herkennen aan het geschreeuw. 
Als een pinguïnpaar elkaar naar langere tijd weer 
ontmoet, doen ze een ritueel met beweging en geluid om 
elkaar hallo te zeggen. Kan jij ook zuchten, kraken, piepen 
en trompetteren als een pinguïn? Laat eens horen!

3 Gooische Brink
Lodewijk is dol op vissen. Zie jij de vis aan de hengel? 
Wist je dat pinguïns eerst de kop van een vis inslikken 
en dan pas de rest? Een pinguïn heeft stekels op zijn 
tong om vis vast te houden. Gek hè? En ze eten een hoop 
hoor! Een pinguïn weegt (met een lege maag) gemiddeld 
5 kilo. Raad eens hoeveel kilo vis ze naar binnen kunnen 
schrokken? Wel 4! Bijna net zoveel als ze zelf wegen. 
Maar pinguïns kunnen ook goed overleven zonder 
voedsel, soms wel wekenlang. Denk eens na: hoeveel 
boterhammen pindakaas moet jij eten om je gewicht te 
verdubbelen? 

4 Gooische Brink
Heb je de sneeuwschoenen al ontdekt? Wist jij dat 
pinguïns op blote voeten (brrrr) door de sneeuw lopen? 
Nou ja lopen... ze waggelen wanneer ze aan land zijn. 
De knieën van pinguïns zitten namelijk verstopt onder 
de dikke donslaag van hun buik. Een pinguïn heeft ook 
nog eens hele korte pootjes en kleine vleugels, en dat 
terwijl hij een heel lang lijf heeft. Lodewijk gebruikt zijn 
schommelende lichaam om het zwaartepunt tijdens het 
lopen te verplaatsen. Bovendien steunt hij op zijn hele 
voet, terwijl andere vogels op hun tenen lopen. Het is 
dan ook niet zo gek dat pinguïns waggelen. Probeer jij 
maar eens elegant te wandelen in een gehurkte houding 
met flippers aan je voeten!

5 Kerkstraat
Goed om je heen kijken en misschien zie je dan wel een 
baby pinguïn! Lodewijk was ooit ook zo’n schattig donzig 
kuikentje. Zijn papa en mama zorgden samen voor hem 
en zijn zusje. Want de meeste pinguïns leggen twee 
eieren. Die zijn heel klein, maar hebben wel een keiharde 
eierschaal. Wanneer pinguïnkuikens uit het ei komen, 
hakken ze de dikke schaal open met behulp van hun 
eitand, een korte en scherpe stekel aan het einde van 
de snavel. Grappig toch, ze hebben gewoon hun eigen 
gereedschap! Vader en moeder pinguïn zorgen samen 
voor hun baby’s. Eén ouder houdt hen warm en de 
andere ouder zoekt voedsel. Baby pinguïns staan op de 
voeten van de papa en mama. Weet je waarom? Anders 
krijgen ze koude voeten. Ook hebben ze altijd honger: 
soms krijgen ze wel 1 kilo vis per uur. Dit gaat door tot 
ze het nest verlaten. Dat is al na 8 weken. Snel hè? Bij 
mensen duurt dat een stuk langer. Hoe oud ben jij als je 
op jezelf gaat wonen?

6 Schoutenstraat
Zie jij de slee al staan? Je zou het misschien niet gelijk 
denken maar Lodewijk is een vlotte jongen. Om energie 
te besparen, glijden pinguïns namelijk over hun buik over 
de sneeuw. Dat gaat net zo snel als rodelen of met de 
slee de berg bij Anna’s Hoeve af. Niet alleen glijden, maar 
ook zwemmen en duiken kunnen pinguïns goed en heel, 
heel snel. Zo kan Lodewijk wel 500 meter diep duiken 
en 25 kilometer per uur zwemmen. Dat is best wel hard. 
Probeer jij maar eens 25 kilometer per uur te fietsen! Dan 
moet je hard trappen hoor. 

7 ’s-Gravelandseweg
Ontdek hier het familieportret van Lodewijk. Wat een 
chique geklede familieleden heeft Lodewijk! Pinguïns 
lijken eigenlijk net op obers in een duur restaurant door 
hun zwart met witte pak. Hun pak bestaat uit heel veel 
korte veertjes. De buik van een pinguïn is altijd wit van 
kleur en de rug juist zwart. De kleuren van een pinguïn 
hebben een belangrijke functie om te kunnen overleven. 
Het zijn namelijk perfecte schutkleuren! De witte buik 
reflecteert het zonlicht dat van boven komt, waardoor 
de orka of haai de pinguïn minder goed ziet. De zwarte 
rug is een hele goede bescherming voor roofvogels 
vanuit de lucht! Trek jij vanavond net zulke chique kleren 
aan als de familie van Lodewijk?
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Het woord:

Weet jij het woord? Dan kan je het 
antwoord voor 12 januari 2022 mailen naar  
info@livehilversum.nl. En wie weet, win jij 
een echte fotoshoot met Lodewijk.

Lodewijk wil graag naar Hilversum maar 
zwemmen zal moeilijk gaan, ook al heeft 
hij al zijn zwemdiploma’s. Een afstand van 
zestienduizend kilometer is echt veel te ver. 
En bovendien ook te gevaarlijk met al die 
grote schepen op zee! En wat dacht je van 
haaien... Vliegen is ook niet mogelijk. Ook 
al zijn pinguïns echte vogels, met die kleine 
vleugeltjes komen ze echt niet van de grond. 
Hoe hard ze ook klapperen en flapperen. 
En zomaar een ticket kopen? Ben jij weleens 
een pinguïn in een vliegtuig tegengekomen? 
Wacht eens! Schepen vervoeren toch hun 
lading van de ene naar de andere haven? 
Zou Lodewijk dat kunnen proberen? 
Stiekem meeliften in een grote zeecontainer 
naar Nederland, en dan hup naar Hilversum.

Tip: kijk goed in 
de etalages. Met 
de letters die je 

onderweg vindt, 
kun je een woord 

maken.

Win een echte fotoshoot  
met Lodewijk!


