
kinderfeestjes op De tuin

Hooibergpartijtje 
• feestje in de hooiberg 
• eigen plannetje
• muff in, chips en limo
• maximaal 12 kinderen
• 4-12 jaar

Slootsafari in Cronesteyn
• feestje in de hooiberg 
• slootsafari in het park
• materialen van De tuin
• muff in, chips en limo
• maximaal 12 kinderen
• 6-12 jaar
• mei-oktober

Huttenbouwen op het veld
• feestje in de hooiberg 
• hutten bouwen (voorveld)
• materialen van De tuin
• muff in, chips en limo
• maximaal 12 kinderen
• 4-12 jaar
• maart-oktober

Speuren bij de smid
• feestje in de hooiberg 
• speurtocht over ‘t terrein
• muff in, chips en limo
• maximaal 12 kinderen
• 5-12 jaar

De tuin van de smid
Speurtocht

Naam (namen) Wat voor weer is het? 
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Heb je alle vragen beantwoord? Dan kun je nu de woordpuzzel oplossen. 
Loop naar het theehuis. Ga met de oplossing naar de bar en haal je sticker! 
Leuk dat je de speurtocht hebt gedaan!

Welke andere dieren dan de dieren van De tuin van de 
smid zie je nog?  Denk aan reigers, kevers en ganzen.
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Hoeveel 
vogelhuisjes 
tel je in De tuin 
van de smid? 

De geiten heb-
ben geen naam! 
Kan jij namen 
voor de geiten 
verzinnen? 

Teken je favoriete De-tuin-van-de-smid-dier
Of teken jezelf in De tuin van de smid

Zien, horen, voelen, ruiken, proeven en gewoon lekker buiten zijn!
Maak kennis met De tuin van de smid en alle dieren die er wonen. 

Omcirkel de letter bij het juiste antwoord op de vraag. 
Als je alle vragen goed beantwoordt, kun je aan het einde van de speurtocht een woordpuzzel maken.

Dus zet je zintuigen maar op scherp en Go to the start!

Verderop in het bos 
naast de camping, 
stond ooit een 
prachtig kasteel: 
Kasteel Cronesteijn. 
De tuin van de smid 
was heel vroeger 
een fruitboomgaard. 
Deze hoorde bij het 
kasteel.

Let op ons reigertje: 
het vertelt allemaal 
leuke dingen! 

Links naast De 
tuin van de smid, 
is het reigerbos. 
Kun je reigers zien 
of horen? 

Gewoon eff e doen!
Sta even stil en luister nu 
15 seconden naar de gelui-
den om je heen. (Je kunt 
het beste luisteren als je 
even je ogen sluit)

Wat hoorde je? 
Natuurgeluiden:

Andere geluiden: 

Maak zelf ook maar even 
een geluidje (kies bij-
voorbeeld een grappig 
dierengeluid). 

In 1982 werd het 
park Cronesteijn 
gemaakt. Er was een 
bezoekerscentrum 
met een 
tentoonstellingsruimte. 
In 2013 kwam De tuin 
van de smid. 

Speurtocht

Welke andere dieren dan de dieren van De tuin van de 

Speurtocht

Wat voor weer is het? 

datum

Tel alle 
(afgekapte) 
populieren in en 
rondom de tuin

14

In 1982 werd het 
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De tuin van de smid is de ideale plaats voor een kinderfeestje, er is van alles te doen! Voetballen op het veld, spelen op de 
natuurspeeltuin of een zelf verzonnen knutselactivieit. Ook kun je spullen van ons gebruiken voor een activiteit, zoals touw 
en een handleiding om een mooie, losstaande wilgentakken-hut te bouwen. Of alle benodigdheden om op slootsafari te gaan 
in het park! Tijdens de feestjes is de verhuurbare ruimte van de hooiberg jullie uitvalsbasis; deze is speciaal gereserveerd voor 
jullie. De consumpties staan daar klaar en jullie kunnen daar blijven voor binnen-activeiten of er op uit trekken en je spullen 
daar laten liggen. Wat kun je doen:

eenmalig hooiberghuur: € 125
per kind € 9 consumpties

eenmalig hooiberghuur: € 125
per kind € 9 consumpties
per kind € 4 materiaal

eenmalig hooiberghuur: € 125
per kind € 9 consumpties
per kind € 2,5 materiaal

eenmalig hooiberghuur: € 125
per kind € 9 consumpties
per papieren speurtocht  € 3 

Kleine lettertjes: 
De feestjes duren maximaal 3 uur lang en max. tot 16.30 uur.  
Er mogen geen kaarsen aan in de hooiberg. 
Wij staan het gebruik van eigen consumpties niet toe. 

De kinderen krijgen een muff in, 2 glazen limonade en een zakje chips (€ 9 per kind).
In geval van voedselintolleranties kunnen wij zorgen voor alternatieven mits het ruim 
van tevoren wordt aangevraagd. Er kunnen natuurlijk altijd extra consumpties worden 
bijbesteld (ook taart, brood, tosti’s en ijsjes. Zie onze menukaart.)


