Activiteiten waar kinderen baas zijn
Voor een nog breder aanbod van activiteiten raden we u aan om ook eens een kijkje te
nemen bij de andere activiteitengroepen op onze website www.dedielis.be
Springkasteel
Een springkasteel in de tuin van het vakantieverblijf
waar de kinderen naar hartenlust kunnen springen
en ravotten.
Prijzen en reservatie: www.dedielis.be
Avontuurlijk ‘Beverpad’
Op ‘Domein De Bever’ is in december 2018 een
gloednieuw avontuurlijk belevingspad aangelegd waar
kinderen naar hartenlust kunnen klauteren en spelen.
Gelegen bij een attractieve vijver met gezellige drinken eetgelegenheid genaamd ‘De Bever’.
Informatie: www.beleefdebever.be
Het klankenbos
In het Klankenbos kan je kennis maken met de unieke
combinatie van een bos bezaaid met klankinstallaties
aangedreven door de natuur.
Informatie: www.klankenbos.be
Plezier op de boerderij
Ravotten op een hooiberg, een ritje in de huifkar, de
kalfjes eten geven, wedstrijdje boerengolf en tal van
andere leuke avonturen zijn er te beleven op speel- en
beleefboerderij Farm Fun (Bocholt).
Informatie en reservatie: www.farmfun.be
Zwembaden
Voor een openluchtzwembad met ligweide kan je naar
Wilgenhof (Hamont).
Voor een binnen- of buitenbad kan je je gading vinden in
Dommelslag (Pelt) of De ijzeren man (Weert NL)

Alpacaboerderij, kinderboerderij of dierentuin
Alpacaboerderij (Kaulille)
Kinderboerderij ‘De ijzeren man’ (Weert NL)
Safaripark Beekse Bergen (Hilvarenbeek NL)
Dierenpark ‘Gaiapark’ (Kerkrade NL)
Struisvogelboerderij ‘Heierhof’ (Riethoven NL)
Blotevoetenpad
Een 3 km lang wandelpad waar je voeten geprikkeld
worden door hout, stenen, gras, koud, warm, enz.
Voor wie altijd al heeft willen weten hoe het voelt om op
blote voeten door de natuur te wandelen.
‘Lietenberg’ gemeente Zutendaal
Indoor en outdoor speeltuinen
Speeltuin ‘De Bosuil’ in St.-Huibrechts-Lille
Speeltuin ‘Soutsrally’ of ‘Pelterke’ in Pelt
Binnenspeeltuin ‘Kinderpretland’ in Weert
Speeltuin ‘Bokrijk’ in Genk

Pretparken in de ruime omgeving
Attractiepark Toverland (Sevenum NL)
Pretpark ‘Efteling’ (Kaatsheuvel NL)
Plopsa indoor (Hasselt)

Het ganse jaar door sneeuwpret met snowtuben
In de indoor sneeuwpiste Snow Valley (Peer) kan je dolle
pret beleven door van de piste af te glijden op een
rubberen band.
Reservatie en prijzen: www.snowvalley.be

Indoor klimplezier voor durvers in Be-mine Beringen
Voor spectaculair klimmen voor de ganse familie moet je
in Alpamayo in Beringen zijn. Het nieuwste, grootste en
gezelligste klimcentrum van Limburg en omstreken
Reservatie en prijzen: www.alpamayo.be

Outdoor meeslepend klimfun in Klimbos Weert
Durvers van minimaal 1,30m kunnen 4 klimparcours
afleggen doorheen de bomen. De parcours variëren van
3m tot 9,5m hoogte. Voor ongeveer 2,5u klimplezier.
Reservatie en informatie: www.klimbosweert.nl
Heerlijk smullen op de pannenkoekenboot
Wat is er gezelliger dan genieten van een overheerlijke
pannenkoek op een boot? Bij de Pannenkoekenboot in
Dessel heb je keuze uit meer dan 285 soorten.
Reservatie en prijzen: www.pannenkoekenbootdessel.be

Op ezelpicknick doorheen natuurgebied Bosland
Een ezelwandeling met ezelverzorging, picknick en
eindigen met een ezeldiploma en ijsje naar keuze. Het kan
allemaal bij ‘t ezelbrugske in Pelt
Reservatie en prijzen: www.ezelbrugske.be
Met een kano of kajak de afvaart van de Dommel
De Neerpeltse Watersport club biedt je de mogelijkheid
om het mooiste gedeelte van de Dommel tussen Neerpelt
en Valkenswaard per kano of kajak af te varen.
Informatie: www.nwc.be

Indoor snorkelen tussen de tropische vissen
Wie van snorkelen of duiken houdt moet zeker en vast
naar Todi in Beringen gaan. Maar ook wie niet graag nat
wordt kan zijn hart ophalen in deze onderwaterwereld.
Reservatie en prijzen: www.todi.be of 011/36.40.40

Gemeentelijke speeltuin
Naast het klim- en speeltoestel in de eigen tuin, de grote
zandbak, diverse kinderfietsjes, een vogelnestschommel,
bal- en spelmateriaal en de boerderijdieren vind je in het
stadspark de gemeentelijke speeltuin met
horecagelegenheid.

