
 

          

Voorstel voor een  daguitstap, schoolreis met grote groep kleuters en basisschool 

Kinderen, sterren van Het Netepaleis Kessel” 
 

 

Je denkt aan een dag vol natuurbeleving en plezier met  kleuters of 

kinderen van de basisschool? Het kan! Kom per bus tot Nieuwe 

Bevelsesteenweg 54 Kessel.  

Onze natuurgids komt de groep tegemoet en maakt iedereen enthousiast 

en benieuwd om de natuur te ontdekken. Zij laat iedereen ontspannen 

ademen, luisteren naar de bomen in de dreef. Ontdek vogels en dieren op 

de mooie Bogaertsheide, waar het “Netepaleis” is gelegen.  

Op het rustig weggetje zonder verkeer is het heerlijk wandelen. Onderweg 

worden plantentuiltjes gemaakt, dennenappels en stukjes hout verzameld voor 

het knutselatelier. Het Netepaleis is een eco-paleis, gelegen op een 

natuurdomein van 3 Ha waar een mooie overdekte ruimte met planten en droog 

strandje met kleuterboot, een klimaatbus e.a. de kans geeft bij nat of koud weer 

toch een gevoel te geven op de buiten te zijn en te genieten van de groene 

omgeving! Het Netepaleis draait volledig op zonne-energie. Je vindt hier een 

ruime tropisch ogende binnentuin met kiwiplanten en 

passiebloemen, sanitair, een bar en veel leuke attributen 

van het vroegere tuinbouwbedrijf! 

 

Voorstel ( tijdschema ook naar wens in te vullen) 

Onthaal met natuurgids, 1 muziekworkshop met zang en 

dans tot 60 kinderen 

09u30 aankomst bus en korte begeleide wandeling naar Het 

Netepaleis 

10u: Onthaal  

Start de workshop met Hilde Frateur zang, en muziek spelen rond  “Afval in zee”, 

“Muziek is een wereldtaal” of “Heet op de Planeet”, naar wens.  

We verzamelen met live-accordeonmuziek en een danspasje. Na de pauze gaan we 

het terrein verkennen, geven water en fruitschillen aan Django, onze 

Shetlandpony, de geitjes en konijntjes. Dan volgt een bosspel, reis om de wereld of 

we spelen buiten in grote speelweide… 

 

 

Picknick, vertellen onder de beuk of in de wilgenhut,  binnentuin of de Eko-kindertuin  



Snelle-benen-auto op het lange tuinpad, muzieksalon, dans-, knutsel- en, 

tekenatelier…( ook begeleid door uw begeleiders) 

Einde:  

15u Tijd voor een muzikale afsluiter in en om de Klanktank, een 

gerecycleerde mazouttank en korte wandeling naar de autobus.  

Algemeen: groep 40-60-tal  kinderen met begeleiders. MMM voorziet de 

volledige accommodatie met sanitair, natuurgids, muziekworkshop voor de 

hele groep 

Periode: 21 maart - 30 september 2019 

Richtprijs voor dit voorstel in 2019 

Vaste kost locatie voor schoolgroep/vereniging 10u- 15u: 185€  

Per kind vanaf 5€ naargelang de gewenste begeleiding 

Per extra animatie/workshop 60 minuten/20 kinderen: 3€/kind  

Inclusief: 3 Ha domein waarin 2 grote  speelweides, bos met kindertuin, 

picknickplaats onder bomen in binnen en buitentuinen, dieren, shelters, 

grote binnentuin, podia, groot scherm. Bij nat of koud weder is ook een 

leuk zaaltje beschikbaar. 

Te voorzien door de school/aanvrager: minimaal 1 begeleider door 

aanvrager per 20-25 kinderen(naargelang leeftijd/niveau) 

Mogelijkheden voor animatie door leerkrachten: allerhande spelletjes, 

dierenverzorging, wandeling, dans, behendigheidsspelletjes, sport, bosspel, 

natuurquiz, knutselatelier, gezelschapsspelletjes, fotoshoot  enz 

Andere voorstellen zoals openluchtklas, grootouderfeest,  voorbereiding 

schoolfeest enz op aanvraag. 

Met vriendelijke groetjes en dank van het  teamvrijwilligers van Het 

Netepaleis. Elke financiële steun gaat naar het onderhoud, inrichting en de 

aanleg en aanplantingen van Het Netepaleis. 

 


