
 

 

Kleur-, teken- en knutselwedstrijd 

‘Kijk eens naar het vogeltje!’ 

 

Wat: 

Tijdens Het Grote Vogelweekend is het museum open op zondag 28/1. Je kan naar de 
tuinvogels komen kijken, mee tellen en de tuinvogels bewonderen in het museum. 

In de namiddag komt een voorlezer van de bib mooie vogelverhalen vertellen. Zet je rustig 
neer en luister. 

Maar… dit jaar organiseren we ook een kleur-, teken- en knutselwedstrijd! Ben je tussen 2 en 
12 jaar neem dan deel aan onze wedstrijd. Ga thuis aan de slag en maak iets rond het thema 
‘vogels’.  

Alles kan. Knutselen met papier, klei, stof… Tekenen, schilderen, naaien,… In hout, papier, 
materialen uit de natuur… Laat je fantasie de vrije loop en leef je helemaal uit.  

Kijk eens naar het vogeltje: 

Op zondag 28/1 is het Natuurpunt Museum open van 10-16u. Kom langs en breng je ‘creatie’ 
mee. In het museum wacht onze huisfotografe jou op. In ons aangepast decor ‘Kijk eens naar 
het vogeltje’ maakt zij een foto van jou en je creatie. 

De foto’s komen in een digitaal album en dan kiezen we de mooiste, gekste, tofste, origineelste 
vogelcreatie eruit.  

Per leeftijdscategorie is er een mooie prijs te winnen. De winnaars worden persoonlijk op de 
hoogte gebracht. Vergeet dus niet je naam, telefoonnummer of e-mailadres aan je kunstwerk 
te hangen. 

Veel plezier ermee en wij kijken er al naar uit!! 

Het Natuurpunt Museum team 
 

Meer info op www.natuurpunt.be/museum 

Reglement op de achterzijde 

 

http://www.natuurpunt.be/museum


Hier alvast wat inspiratie.  

                    

                       

                               

 

REGLEMENT: 
Deze kleur-, teken- en knutselwedstrijd wordt georganiseerd door Natuurpunt CVN, Graatakker 11, 2300 
Turnhout. De deelname aan de wedstrijd is gratis en voorbehouden aan kinderen tot en met 12 jaar. De 
inzendingen moeten voorzien zijn van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd van de deelnemer. Het werk 
moet door de deelnemer zelf gemaakt zijn. Je brengt je werk binnen op zondag 28/1 van 10-16u in het 
Natuurpunt Museum.  

Creativiteit wordt aangemoedigd. Kleuren en technieken zijn vrij te kiezen. De jury bestaat uit het Natuurpunt 
Museum team. Zij beoordeelt de binnengekomen werken en kent de prijzen toe. De jury zal zonder beroep 
beslissen over de kwaliteit van de ingediende knutselwerken. De winnaars worden bekendgemaakt via de 
sociale media. Zij worden ook persoonlijk gecontacteerd. De ingediende werken zijn eigendom van Natuurpunt 
CVN. Zij kunnen door Natuurpunt CVN gebruikt worden voor communicatiedoeleinden.  

De winnaars worden bekend gemaakt op 7 februari 2018. 

PRIJZEN: 
De deelnemers worden ingedeeld in categorieën op basis van leeftijd. Per leeftijdscategorie wordt een prijs 

uitgereikt. 2 en 3 jaar – 4 en 5 jaar – 6 en 7 jaar – 8 en 9 jaar – 10 tot 12jaar 


