Bezoekerscentrum Kiewit
Domein Kiewit
Putvennestraat 112 –
3500 Hasselt
T 011 24 60 23

Kinderfeestjes in de natuur
Op zoek naar een leuke invulling voor je familie- of verjaardagsfeestje?
Ga mee op een spannende tocht boordevol spelletjes en avontuur temidden in de natuur.
Je krijgt een bolderkar mee met een tochtenboek met verhaallijn, opdrachten en al het
nodige materiaal. Natuurpunt biedt twee pakketten aan waar je zelf mee aan de slag kan.
Trek je speelkledij aan en ontdek de natuur op een speelse wijze.

OP ZOEK NAAR DE STIPPEN VAN KABOUTER KIEWIT
voor 4 tot 7 jarigen
Kabouter Kiewit woont in een prachtige rode paddestoel met grote, witte stippen.
Op een dag staat schrikt kabouter Kiewit zich een hoedje! Alle mooie witte stippen
van zijn paddestoel zijn verdwenen! Helpen jullie hem mee om de stippen weer naar
zijn paddestoel te brengen?

Leeftijd
Groep
Duur

4 tot 7 jaar
max 10 kinderen
± 1 km ; ± 1,5 uur: wandelen + opdrachten

DE OLYMPISCHE BOSSPELEN
voor 7 tot 11 jarigen
We organiseren onze eigen Olympische Spelen! De Olympische Bosspelen
van Natuurpunt. Verdien per olympische discipline één gekleurde ring met
daaraan een sleutel. Verzamel zoveel mogelijk sleutels, want slechts één
sleutel opent de schatkist.

Leeftijd
Groep
Duur

7 tot 11 jaar
max 15 kinderen
± 2 km; ± 2 uur: wandelen + opdrachten

Praktisch
Waar

Afspraak in het bezoekerscentrum Natuurpunt (herenhuis)
Domein Kiewit, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt

Wat krijg je mee Bolderkar met tochtenboekje, materiaal om de opdrachten uit te voeren.
Begeleiding

Deze tochten begeleiden de ouders zelf. Min. 2 begeleiders per groep.

Aandenken

In de schatkist zit een klein Natuurpunt aandenken voor alle kinderen.

Prijs

€ 5/deelnemend kind

Reservatie

minstens twee weken op voorhand

Info

bc.kiewit@natuurpunt.be
011 24 60 23

Nog meer natuurbeleving...

GEZINSTOCHT
Wil jij je gezinswandeling in Kiewit origineel invullen. Leen
dan een Boeboekstasje. Zo wordt de wandeling een boeiend
en leerrijke tocht op kindermaat.
BOEBOEKS
voor 5 tot 10 jarigen
De Boeboeks Piepel en Soeza worden uitgenodigd door de kasteelmuizen Bom en Bina in Kiewit.In Kiewit
aangekomen komen ze vele dieren en planten tegen, maar niet allemaal, Bom en Bina zijn er niet? Zoek jij
mee uit waar ze zijn?
Afstand:

Uitlenen:

Prijs:

wandeling van ± 2 km, duur ±2u.
voor kinderen van 5 tot 11j.
De tasjes zijn door gezinnen uit te lenen vanaf de paasvakantie tot en met de
herfstvakantie, tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum:
Wo, vr, za en zon
13u – 15u30
Terug inleveren voor sluitingstijd
17u (weekend zomer tot 18u)
Schoolvakanties alle dagen
(maandagen en feestdagen steeds gesloten)
€ 5/tasje, hiervoor krijg je achteraf een boekje mee naar huis.

