Kinderfeestjes
in de natuur

Wat dacht je van een kinderfeestje in de natuur?
In het bezoekerscentrum ‘Grote Netewoud’ kan je gezellig samen met jouw vriendjes
en vriendinnetjes je verjaardag vieren. Wij bieden je een avontuurlijk belevingspad
‘Het Totterpad’ van 1,6 km waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven in de natuur.
Bezoekerscentrum Grote Netewoud Watermolen 7 - 2450 Meerhout
T. 014 21 34 50 - bc.grotenetewoud@natuurpunt.be - www.grotenetewoud.be

Welkom
Het Totterpad wil kinderen langs de
Grote Nete in Meerhout laten ‘totteren’.
Bernard de Bever neemt jullie mee op
sleeptouw. Hij wil uitzoeken wie er rond
zijn beverburcht heeft rondgeploeterd
en volgt samen met de kinderen de
sporen. Onderweg komen ze nog allerlei
avontuurlijke passages tegen. Ze moeten
over een smalle boomstam de Grote Nete

kruisen, door een groene wilgentunnel
hun weg zoeken en over boomstammen lopen. De topper is de metershoog
opgehangen kooi waar de kinderen naartoe kunnen klauteren.
Kinderfeestjes zijn mogelijk van dinsdag t.e.m. zondag tussen 11u en 17u
(telkens max. 4u welke vrij te kiezen zijn).

Reserveer jouw feestje.
Vooraf reserveren voor een kinderfeestje is noodzakelijk via het e-mailadres
bc.grotenetewoud@natuurpunt.be en kan op het bezoekerscentrum ten laatste één
maand voor het feestje. Bij regenweer kan je best laarzen en aangepaste kledij voorzien.
Begeleiding is niet voorzien in deze formules.

Wil je dat een natuurgids de groep begeleidt?
Of wil je dat er samen waterbeestjes gevangen
en bestudeerd worden? Dat kan mits een
bijkomende gidsenvergoeding van 60 euro.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Totterfeest 1

€

6

per kind

Samen met Bernard de Bever gaan de kinderen op Totterpad. Het drankje en snack
kunnen naar keuze genuttigd worden. Na hun avontuur krijgt elk kindje nog een
aandenken aan Bernard de Bever mee naar huis.
INBEGREPEN:
Totterpad (beleving- en avonturenpad van 1,6 km)
1 drankje (water, fruitsap of limonade) en 1 wafel of zakje chips per kind
1 kleurplaat ‘Bernard de Bever’
1 diploma ‘Otter-Spotter’
1 cadeautje van Bernard de Bever

Wil je graag eten voorzien voor de kinderen?
Breng gerust je eigen picknick mee. Deze kan genuttigd worden op ons terras aan
de vistrap of binnen bij regenweer. Vuur maken is echter verboden op heel de site.

Totterfeest 2

€

10

per kind

Bij aankomst krijgen de kinderen een knutselpakket waar ze zelf mee aan de slag
kunnen. Ze maken zich beverklaar! In het knutselpakket zit een handleiding en het
nodige materiaal om een beverstaart te maken.
Eens ze de beverstaart hebben gemaakt, kunnen ze op Totterpad.
Het drankje en snack kunnen naar keuze genuttigd worden. Na hun avontuur krijgt
elk kindje nog een aandenken aan Bernard de Bever mee naar huis.
INBEGREPEN:
1 knutselpakket ‘maak je eigen beverstaart’ per kind
Totterpad (beleving- en avonturenpad van 1,6 km)
1 drankje (water, fruitsap of bionina) en 1 wafel of zakje chips per kind
1 kleurplaat ‘Bernard de Bever’
1 diploma ‘Otter-Spotter’
1 cadeautje van Bernard de Bever
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Grote Netewoud
OPENINGSUREN
APRIL - OKTOBER:
dinsdag t.e.m. zondag van 11u - 18u
NOVEMBER - MAART:
dinsdag t.e.m. zondag van 11u - 17u
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PARKINGS OP WEEKDAGEN & WEEKENDS:

P1 Hoek Molsebaan / Lil (1 min. wandelen)
P2 Bib Meerhout, Gasthuisstraat 29 (7 min. wandelen)
P3 Parking Eikenboomlaan, achter de kerk Centrum Meerhout (10 min. wandelen)
WEEKEND-PARKINGS: Dankzij de sympathie van enkele omliggende bedrijven, mogen
we hun parkings gebruiken tijdens de weekends. Gelieve deze regeling te respecteren.
P-WEEKEND Wilms nv, Lil, personeelsparking linkerkant (5 min. wandelen)
P-WEEKEND Wilms nv, Molsebaan 20 (5 min. wandelen)
P-WEEKEND Mina Wafels nv, Molsebaan 23 (5 min. wandelen)
WANDELPAD - aanlooproutes

V.U.: Bezoekerscentrum Grote Netewoud, Watermolen 7, 2450 Meerhout

Parkeermogelijkheden
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