
4 & 5 april 2020

Antwerpen

Ga tijdens de Wilde Buitendagen mee op een onvergetelijk avontuur door de 

natuur. Niets zo leuk als over sloten springen, rollen door het hoge gras of 

een vlinder volgen op zijn tocht. In onze bezoekerscentra kunnen kinderen 

deelnemen aan super leuke activiteiten. Surf naar www.natuurpunt.be/

wildebuitendagen voor meer info en inschrijven.

  LANDSCHAP DE LIEREMAN

De bende van de Liereman -  
Zweten en eten met het hele gezin. 

Werk je in het zweet voor de natuur 
en geniet ‘s middags van een zelfbe-
reide simpele maaltijd op het vuur. 

Afspraak: zaterdag 4 april,  
van 9u30 tot 13u30,  
inschrijven noodzakelijk 
Schuurhovenberg 43, 2360 
Oud-Turnhout

  DE KLAPEKSTER

Op stap met Zjefke De Zwerver.

We gaan klimmen in een boom,  
op blote voeten wandelen, vuur  
maken, kriebelbeestjes zoeken 

en zaadbommen maken.

Afspraak: zondag 5 april, starten 
tussen 12u en 15u, Kolonie 41, 2323 
Wortel

  GROTE NETEWOUD

De Wilde Tottertocht

Ben jij klaar om lekker te ravotten en 
vuil te worden? Neem deel aan onze 
Wilde Tottertocht en geniet achteraf 
van heerlijke zelfgemaakte brandne-
telsoep en tal van randanimatie.

Deelnameprijs: € 5 per kind (Voor 
kinderen vanaf 3 jaar, ouders gratis)

Afspraak: zondag 5 april,  
13u30-18u, Watermolen 7,  
2450 Meerhout

Limburg

  KIEWIT

Crossen door de bossen, ruigere 
workshops, en boekvoorstelling door 
natuuravonturier Joeri Cortens.

Afspraak: zondag 5 april, vanaf 13u,  
Putvennestraat 112, 3500 Hasselt

  HAGEVEN

Bushcraft, ontdekkingstocht  
& belevingsactiviteiten

Afspraak: zaterdag 4 april, 14u-18u, 
inschrijven noodzakelijk  
Tussenstraat 10, 3910 Pelt

  DE WATERSNIP

Knutselactiviteiten, bushcraft, wan-
delingen, zoektochten en workshops 
voor jong en oud in en rond de 
natuur.  
Uiteraard kan je tussendoor op adem 
komen in ons Natuur.café.

Afspraak: Zaterdag 4 april,  
doorlopend van 13u-17u, Grauwe 
Steenstraat 7/2, 3582 Beringen

  MECHELS RIVIERENGEBIED

Spannende sporen speuren

In de natuur zie je sneller diersporen 
dan de dieren zelf. Ontdek van welke 
dieren je sporen kan tegenkomen in 
het Mechels Broek. Gezinsactiviteit.

Afspraak: zondag 5 april,  
vrij vertrek tussen 13u30 en 14u30, 
inschrijven noodzakelijk 
Muizenhoekstraat 7, 2812 Mechelen

  NATUURPUNT MUSEUM

Op avontuur in de stadstuin

Prikkel je zintuigen: Maak je  
eigen blote voetenpad en voel.  
Maak je eigen vuur, bak een 
pannenkoek en proef. Ga op zoek 
naar 5 verschillende kriebeldiertjes. 
Schep waterdiertjes en bekijk het 
leven onder water.

Afspraak: zaterdag 4 april 2020, 
13u-14u30 of 15u-16u30.  
Inschrijven noodzakelijk  
Graatakker 11, 2300 Turnhout.

Begeleiding van volwassene  
is vereist.  
Kostprijs: 5€/kind

  SCHULENSMEER

We gaan op pad met Bever Bas op 
zoek naar grote en kleine dieren 
(voor kleuters). We gaan braakballen 
pluizen, zelf vuur maken en er is een 
grote modderkeuken om je uit te 
leven.

Afspraak: zondag 5 april, vanaf 14u, 
Bever Bas vertrekt om 14u,  
inschrijven noodzakelijk  
Demerstraat 60 - 3560 Lummen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen
  DE BOURGOYEN

We gaan de natuur ontdekken, onze 
zintuigen prikkelen en onze handen 
vuil maken. Inschrijven niet nodig. 
Toegankelijk voor gezinnen met  
kinderen van 0 tot 12 jaar.

Afspraak: Zondag 5 april,  
13u30 tot 17u30,  
Driepikkelstraat 32, 9030 Gent.  
Partners: WWF Rangerclub  
en VCOK. 

  GROENE VALLEI

Alle gezinnen zijn welkom voor een 
fietstocht of geleide wandeling.  
Kinderen kunnen zich uitleven in 
onze speelweide: blote voetenwan-
deling, balanceren op bomen, van 
een berg rollen, op speurtocht naar 
diertjes. Je kan ook knutselen of aan 
de slag gaan met een echte potten-
bakker!

Afspraak: zondag 5 april, 10u,  
Lelieboomgaardenstraat 60,  
3071 Erps-Kwerps

  UITKERKSE POLDER

Wilde Buiten Dag voor speelvogels

Verken met onze natuurgids al 
spelend het Kievitspad. Laat je 
zintuigen prikkelen! Ontmoet ook de 
dieren van mobiele kinderboerderij 
“De Weide Kijk”. Vanaf 3 jaar, ouders 
welkom.

Afspraak: zondag 5 april, 13u30, 
Kuiperscheeweg 20,  
8370 Blankenberge
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Wilde dingen vlak bij huis

 Speel in plassen 

 
 Maak een knotsgekke sneeuwman 

    
 Knuffel een boom 

   Begraaf jezelf onder bladeren 

   Maak een zandkasteel 

 
 Ga geblinddoekt op de tast 

  Fluit met natuurlijke materialen 

   Maak de mooiste natuurfoto 

  Zoek een figuur in de wolken 

   Versier je haar met bloemen 

Avonturen op wilde plekken

   Stap door een rivier of beek 

   Stuiter een steen op het water 

   
 Maak een wandeling op blote voeten 

 Balanceer over een boom 

   Rol van een berg 

    Volg jouw stok in een rivier 

   Onderneem een avonturentocht met  

  natuurlijke hindernissen

    Luister geblinddoekt naar de natuur 

   Ga op speurtocht in de natuur 

    Ga op stap met een jeugdbeweging 

 

Overleef in de natuur!

 Bouw een (boom)hut 

  Slaap buiten 

  Kook brandnetelsoep 

   Kook op een kampvuur 

   Ga op nachtwandeling 

  Vaar zelf op het water 

   Klim in een boom 

  Zwem in een meer, een rivier of de zee 

  Teken een schatkaart 

  Geniet van je eigen rustplek in de natuur 

 
 

Steek je handen uit de mouwen!

  Kweek kruiden, bessen of groentjes 

  Maak vetbollen en hang ze rond je huis 

  Bouw een huis voor een dier 

  Zorg voor boerderijdieren 

  Werk je in het zweet voor de natuur 

  Red padden 

   Plant bomen 

   Maak kunst met wat je vindt in de natuur 
 

  Maak de gekste moddertaarten 

    Maak je eigen wandelstok 

 

Op onderzoek!
 

  Spot een vogel met een verrekijker 

 
 Zoek 5 verschillende vogels rond je huis 

  Neem 5 verschillende kriebeldieren  
  op je hand

   Volg 5 verschillende dierensporen 

   Verzamel 5 verschillende schelpen 

   Bekijk eens een spin onder de loep 

 Zoek kikkerdril 

  Besluip een vlinder zo dicht mogelijk 

   Zoek de mooiste steen 

  Schep met een net in het water en kijk  
  wat er leeft

Vink de bolletjes af met een  
vuile vingerafdruk!

www.natuurpunt.be/50dingen

LOCATIE & INFO: Bezoekerscentrum Grote Netewoud  - Watermolen 7 - Meerhout 
T. 014 21 34 50 - bc.grotenetewoud@natuurpunt.be - www.grotenetewoud.be

Met dank aan onze partners Gemeente Meerhout, VMM, ANB

DE WILDE TOTTERTOCHT

Op zondag 5 april organiseren we tal van 
buitenactiviteiten voor jonge gezinnen met 
kinderen. Zo kan je onder meer samen met je 
ouders de uitdaging aangaan om onze Wilde 
Tottertocht tot een goed einde te brengen. 

Of neem deel aan één van de workshops 
zoals ‘zaadbommen maken’, ‘ecologische 
bloempotjes knutselen’, ...

Heb je na deze wilde tocht en al dat ravotten 
een hongertje en dorst gekregen? Geen nood, 
want op ons gezellig buitenterras kan je 
genieten van avontuurlijke snacks, 
biodrankjes en onze gekende Gageleer.

Tot dan!

Zondag

5 april
2020
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 Wilde Buitendagen
in het bezoekerscentrum Grote Netewoud

van 13u30 tot 18u
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PRAKTISCH 

Wilde Tottertocht: 

Deelname is GRATIS, inschrijven 
is verplicht via de link:
http://bit.ly/wildetottertocht

Schrijf elk kind apart in, ouders 
hoeven niet in te schrijven. 
Haal je deelnameformulier die dag 
af aan de infostand ter plaatse.
Vrije start tussen 13u30 en 16u.
Afstand tocht: 1,6 km
Speelkledij,  laarzen aangeraden!
Kinderen enkel toegelaten onder 
begeleiding van een volwassene.

Voor de workshops hoef je niet 
vooraf in te schrijven.

Onze WEEKEND-
PARKINGS in de buurt:
Op wandelafstand ± 6 à 10 min.

• Wilms nv, Lil, ijzeren poort links
• Wilms nv, Molsebaan 20 
• Mina Wafels nv, Molsebaan 23
• Bib Meerhout, Gasthuisstraat 29
• Parking Eikenboomlaan, achter 
  de kerk Centrum Meerhout

In samenwerking met:
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