Beste leerkracht,
We danken u voor uw aanvraag om bosklassen in Dennenheuvel.
Hierna vindt u een presentatie van onze trouwste partners, die activiteiten aanbieden voor
elk publiek en voor betaalbare prijzen.

Deze partners werden geselecteerd op basis van 4 criteria :
-

Betaalbare prijzen

-

Korting voor de klanten van Domein Dennenheuvel

-

Afstand tot de site overbrugbaar of vervoer mogelijk

-

Identieke filosofie: spelenderwijs leren

We onderhandelden voor u voorkeurtarieven voor uw boekingen via het onthaal van

Dennenheuvel. We staan dus tot uw beschikking om samen met u uw bosklassen te
organiseren, met gemakkelijkheid halve één enkele contactpersoon ter plaatse en de
garantie van een dagelijkse opvolging tijdens uw verblijf.

We garanderen u steeds de laagste prijs. Mocht u een betere prijs verkrijgen (bij één van
onze partners of bij een leverancier met wie wij nog niet samenwerken), laat het ons weten.
Dan vinden wij goedkoper!
De prijzen die u in deze brochure vindt, werden verkregen voor schoolgroepen van min. 25
kinderen, voor activiteiten in 2022.

Om tot bij ons te geraken, 2 mogelijkheden :

- De trein: gratis bagagevervoer + foto rally (spel) tot aan het domein (30 minuten lopen)
- De bus: vraag onze oferte (wij werken met ViaMundi en Keolis)
Prettig verblijf in Dennenheuvel !

Onze partners :
1) De Natuurgidsen :

Begeleide wandelingen. Ontdek de natuur anders…

2) Mountainbike en kajak in de Ardennen
3) Het domein van Palogne :

De middeleeuwen zoals u die nooit eerder zag

4) Rivéo :

De plaatselijke onderwaterfauna en -flora

5) Outsider :
Tussen de boomtoppen
6) La Verte Prairie :

De boerderij op bezoek op het Domein Dennenheuvel

7) De grotten van Comblain-au-Pont :

Ontdek het universum van de vleermuis

8) Le Monde Sauvage d’Aywaille :
Safaripark

9) Forestia :

Dieren- en sportpark

10) Blegny Mine :

Ontdek een authentieke koolmijn

11) Park Chlorophylle :

Ontdek het bos op een andere manier

12) Houtopia :

Het universum van de zintuigen

13) Artiesten :
Pyrotechnische show en Circusschool

1) Natuurgidsen : ontdek de natuur, maar anders
Deze instelling bestaat uit een honderdtal Franstalige en Nederlandstalige gidsen in België
en biedt thema-activiteiten en –wandelingen aan (1/2 dag of een volledige dag) met
vertrek vanuit Dennenheuvel.

Onder de voorgestelde thema’s:
-

Experimenten rondom natuur : de 5 zintuigen, het leven onder water, relaxatie, koken
met hoeveproducten*,…

-

Overleven in de natuur : koken met bloemen en planten*, vuur maken met stenen, een
schuilplaats bouwen,…

-

De artiesten: verhalenbezoek, lichaam en woord, muziek, dans, knutselen*,

-

In het spoor van de dieren: bevers, vogels, everzwijnen, hertachtigen,…

-

Waarneming van bomen en bodemanalyse

-

Oriëntatieloop, schattenjacht, overlevingsspelen, rollenspel,…

-

Ecologie

-

Ontdekking van panorama’s en doorsnee plannen

Ook ‘s avonds kunnen we voor u activiteiten
organiseren :
-

Fakkeltocht*

-

Kampvuur en marshmallows

-

Wandeling in totale duisternis (ontdek de natuur anders)

Tarief per kind (groep van 20 à 25 kinderen) : € 7,50 (per 1/2 dag)
Tarief per begeleider: gratis.

* Voor sommige activiteiten wordt een supplement van € 3 per persoon gevraagd voor het
materiaal.

Zin in iets anders ?

Geen probleem. We doen er alles aan om u activiteiten op maat voor te stellen !

Bij voorbeeld, waarom geen beroep op een artiest te doen ? (5 € pp, min 50 deelnemers) :
-

Avond rond de smidse (maken van smeedwerk)

-

Avond met een Vuurspuwer

De populairste activiteiten …

Koken met bloemen en planten
Plukken van planten en bereiding van
eenvoudige gerechten (soep en/of
kruidenthee en/of aperitieven),
naargelang van het seizoen.

Wilde dieren op het spoor
Ga op zoek naar sporen van dieren
uit onze streken en leer wild en
gevaar te identificeren.

Wildcraft
Presentatie van
verlevingstechnieken

(wildcraft) in en met de natuur...

Vuur maken, een shelter bouwen
(de lichaamstemperatuur op peil
houden).

Zich oriënteren in drink- en

eetbare natuur : water, planten,
wilde dieren.

Wateranalyse
Welke sporen van leven vinden we in
water?

Hoe weet je of het om drinkwater

gaat? Welke impact heeft water op
het omgevende ecosysteem?

Oriëntatie
Of het nu gaat om het aanleren van de
basis of om een oriëntatieloop, onze
gidsen delen met u hun trucjes en

troeven aan de hand van een kaart, een
kompas en/of een gps. Een goede

manier om de streek te verkennen!

Schattenjacht

Deze activiteit wordt georganiseerd
op basis van wat de deelnemers
tijdens vorige excursies hebben

geleerd. De groep wordt in ploegen

verdeeld die verschillende opdrachten
zullen moeten uitvoeren.

2) Mountainbike & kajak in de Ardennen
Zin om de streek te verkennen per mountainbike of kajak?

Dat kan, vanuit Dennenheuvel!

Reserveer uw mountainbike en bezoek de
streek alleen of met een gids :
- huur : vanaf 13 € per VTT
- met gids : vanaf 5 € pp

Stap in een kajak
(1 tot 3 plaatsen)

8kms op de Ourthe

Barvaux-Logne : € 17pp

Begeleiders: 1 gratis per 10 kinderen
Bus terug naar Dennenheuvel is niet
inbegrepen (3 € pp)

Bent u met meer dan 100 personen om te kajakken of fietsen ?
Vraag een goedkopere oferte !

3) Domein van Palogne : de middeleeuwen zoals u ze nooit eerder zag
Het Domein van Palogne, gelegen aan de poorten van de Ardennen, in een rijke en

gevrijwaarde omgeving, biedt u de bekoring van een uitzonderlijke site aan de samenloop
van de bruisende Ourthe en Lembrée, aan de voet van een authentiek fort.

Dit domein vormt het betoverend kader voor een dagje plezier, waar natuur, geschiedenis
en ontspanning centraal staan !
Op het programma, activiteiten van een halve dag of een hele dag, vanaf € 6 pp :
-

opmerkelijke historische en natuurlijke sites : fort van Logne, museum van de
middeleeuwen en van de maalderij

-

sportactiviteiten en ontspanning te midden van de natuur : kajak, mountainbike,
klimmen, valkenshow, speelplein, minigolf.

In het domein van Palogne vindt u activiteiten voor elk publiek, vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Het domein ligt op 7 km van Dennenheuvel en is dus te voet of met de fiets bereikbaar

(themawandeling door de bossen en door de dorpskern van Bomal-sur-Ourthe, met uitleg
over de rol van de waterput voor een dorp). Er wordt een fotozoektocht aangeboden aan
de scholen die via het onthaal van Dennenheuvel activiteiten in het domein van Palogne
boeken.

U kunt er eveneens heen met de bus van het domein van Palogne (36 plaatsen, € 100 per
bus per rit).

De populairste activiteiten … (maar aarzel niet de brochure van Palogne
te vragen om hun 52 activiteiten te ontdekken…)
Bezoek aan het fort + schattenjacht (3 u)
Oplossen van raadsels om de schat van de
Gatte d’Or te vinden.
€ 6,50 pp

De Merovingers in de Ve, VIe en VIIe eeuw
(1u30)
Vervolledigt het bezoek aan het museum van
het fort.
Ontdekking van het leven en het geloof van
de Merovingers in Logne.
€ 5 pp

Eten in de middeleeuwen (3u)
Ontdekking van de collecties in het museum.
Toegelichte animatie
en workshop middeleeuws koken + proeverij.
€ 10 pp

Vechten in de middeleeuwen (3-7 jaar)
(3u)
Museumbezoek, toegelichte animatie over de
oorlog rond de kastelen, inleiding tot het
gebruik van wapenschilden, katapultschieten
en vervaardigen van een schild in karton dat
het kind mag meenemen.
€ 10 pp

Vechten in de middeleeuwen (> 8 jaar)
(3u)
Museumbezoek, toegelichte animatie over de
evolutie van de wapenuitrusting, vervaardigen
van een katapult + schieten met eigengemaakt
wapen (de klas mag “haar” katapult meenemen).
€ 10 pp

Didactische presentatie van de valkerij
(1u)
Benadering van de wereld van de roofvogels en
demonstratie van het vliegen.
€ 5 pp (forfait min. € 250)

Bakkerijkmuseum + spel + vervaardiging
(3u)
Bezoek aan een oude watermolen en een bakkersatelier uit
het begin van de XXe eeuw in Harzé (10 km van Palogne).
Vervaardigen van speculaas, appelgebak of brood in functie
van de leeftijd van de deelnemers.
€ 13 pp

Ter plaatse kunt u eveneens:
-

mountainbiken (3 u): € 13 pp

- kajakken (Barvaux-Logne, 8 km): € 13 pp

4) Rivéo : de plaatselijke onderwaterfauna en -flora
Kom een grote hap frisse lucht nemen en geniet van het centrum “RIVEO” om de rivier met
al zijn “geheimen” te ontdekken! De top voor kinderen van 3 tot 12 jaar !

In de tuinen van RIVEO leidt een half ingegraven gebouw met grote ramen u naar de
ontdekking van de onderwaterfauna.

In een gereconstrueerde rivierarm (12 m), 16 aquaria en een voelbassin ziet u vissen van bij
ons !

Aan de andere kant ontdekt u de kleine dieren uit de poelen. Neem de tijd om ze te zoeken!
Daarnaast organiseert Rivéo « Natuuruitstappen » en tentoonstellingen/animaties die
jongeren sensibiliseren voor de onderwaterwereld en zijn bewoners (op verzoek).

Rivéo stelt activiteiten van een halve dag of een hele dag voor:
-

½ dag (2 activiteiten): € 9 pp

-

1 dag (4 activiteiten): € 14 pp

-

Begeleiders: 1 gratis per 10 kinderen

De site is bereikbaar per bus tegen € 200 per bus van 58 plaatsen per rit.
De site is tevens bereikbaar met de trein (Bomal-Melreux), met een korte wandeling tot in
Hotton. Tijdens deze wandeling kunnen activiteiten worden voorzien om de tocht (30
minuten) aangenamer te maken …

De gidsen van Riveo komen bij Dennenheuvel om op mate activiteiten voor kinderen vanaf
3 jaar te organiseren !

De populairste activiteiten …
Rivéo organiseert een blijvende, ludieke en interactieve tentoonstelling waarvan het
thema om de 3 jaar verandert.

Voor het eerst verlaat RIVEO haar vertrouwde Ardennen om een reis te maken over de vijf
continenten en de "Big 5" -rivieren van de planeet te ontdekken. Mythische rivieren,
gerenommeerde of andere minder bekende maar even belangrijke rivieren.

Uitgerust met een interactieve paspoort, steek je de oceanen over om van Oceanië naar
Noord-Amerika, door Zuid-Amerika, Afrika en Azië te reizen. Je ontdekt ongelooflijke en
fantastische dieren, grappige anekdotes, verrassende vistechnieken en spannende
verhalen.
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Maar ook milieuproblemen komen aan bod en de impact van onze dagelijkse handelingen
duizenden kilometers ver van huis. De rivieren zijn een weerspiegeling van onze kleine
vertrouwde Ourthe.

Een boeiend en aangrijpende tentoonstelling die een bezoek aan de volledig vernieuwde
aquaria vervolledigd!

Voor de kleinsten (3 tot 7 jaar)

Het leven van een kikker

Dit psychomotorisch parcours stuurt de

kleinsten (vanaf 2,5 jaar) op ontdekking van de
kikker.

Doorheen de « proeven » ontdekken ze de
evolutie van het bacteriële naar het ei tot het
volwassen wezen, maar ook de notie van de
voedselketen, de fauna in de poeltjes …

Mijn vriend de vis

In RIVEO komt u dankzij 16 aquaria en een
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gereconstrueerde rivierarm meer te weten over
de vissen in onze rivieren. Ook hier zijn de
kinderen de spilfiguur tijdens hun
ontdekkingstocht!

De kleinsten kunnen in de huid van hun

lievelingsvis kruipen en tijdens een animatie
leven als een vis in het water.

Sakkerdeschaartjes !
De kreeft is echt een sensationeel dier, zowel wat
vlees als scharen betreft !

Wat als de kinderen voor de tijd van een animatie
het omhulsel van de kreeft overnamen om er alle
facetten van te ontdekken? Sensatie
gegarandeerd!

Voor de kleinsten (3 tot 7 jaar)

Pot-vol-eitjes !

Ideaal als aanvulling bij « Het leven van een

kikker », de kinderen moeten een raadsel oplossen
en hun kreeft helpen om zijn eitjes terug te vinden.
Tijdens het onderzoek worden de kinderen
geconfronteerd met heel wat verbazende en leuke
ontmoetingen

Wandeling in het spoor van de bever (2 km)

Tijdens deze korte wandeling ontdekken de kinderen
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dit bijzonder dier doorheen verschillende spelletjes
en animaties en leren ze zijn levenswijze beter te
begrijpen.

De bever heeft over de hele wandeling aanwijzingen
achtergelaten. Aan u om ze te vinden!

Kleine rivierfauna
Een echt onderzoek in zoet water, op zoek naar
alle kleine beestjes die in onze rivieren leven.
Met de voeten in het water, op naar een
miraculeuze vangst!

Voor de groteren (8 tot 12 jaar)
De aquaria

Aan de hand van 16 aquaria en een

gereconstrueerde rivierarm leert u de vissen in

onze rivieren en hun biologie beter kennen. Ook
hier zijn de kinderen de spilfiguur in hun
ontdekkingen !

Volg de sporen en ga op zoek naar de meest
opmerkelijke soorten.

Rivéo : la faune et de plaatselijke onderwaterfauna en -flora

Wandeling in het spoor van de bever (5 km)
Ontdek de verschillende facetten van dit zo

bijzondere dier en zijn impact op de omgeving

aan de hand van de talrijke aanwijzingen die u
hebt verzameld. Het doel is de leerlingen te

laten nadenken over het samenleven van mens
en bever en zich een kritisch beeld te vormen
van de herinvoering van de bever.

Voedselketen

In dit rollenspel op natuurlijke grootte wordt

ieder kind roofdier of prooi van de rivier. Goed
om zich uit te leven, maar ook heel
pedagogisch!

Doorheen een spel leren de kinderen de
principes van de voedselpiramide en het

voedingsnetwerk te begrijpen.
Kleine rivierfauna

Echt onderzoek in zoet water, op zoek naar alle
kleine beestjes die in onze rivieren leven.
Met de voeten in het water, op naar een

miraculeuze vangst, aan de hand waarvan de
leerlingen de kwaliteit van de onderzochte
waterloop kunnen bepalen.

Voor de groteren (8 tot 12 jaar)
Sakkerdeschaartjes !

De kreeft is echt een sensationeel dier, zowel
wat vlees als scharen betreft! Wat als de

kinderen voor de tijd van een animatie het

omhulsel van de kreeft overnamen om er alle
facetten van te ontdekken? Ze worden ook

geconfronteerd met de problematiek van de
invasieve soorten.
Cyclus van het water

Rondom een groot speel rad volgen de
kinderen de ongelooflijke reis van een
waterdruppel.

Een samenwerkingsspel om de juiste
handelingen aan te leren en ons te

confronteren met ons waterverbruik en de
bescherming van water.

Herkenning van vissen

Met behulp van aanwijzingen doen de kinderen
opzoekingen. Identificatiesleutel,

waarnemingszin en denkvermogen zullen van
pas komen om de mysterieuze vis te
identificeren.

Een spel waarbij ook de gevaren voor onze
vissoorten in het daglicht worden gesteld.

Voor de groten (+12 jaar)
De aquaria van RIVEO

Door hun rechtstreeks contact met het

studieobject worden de leerlingen ertoe
gebracht zich vragen te stellen, waar te

nemen, veronderstellingen te formuleren, om
beter te begrijpen hoe onze vissen leven en
wat hun behoeften zijn.

Analyse van een biotoop: de rivier

Benadering van de biotoop door de bepaling
van een reeks natuurkundige en chemische
kenmerken. Een terreinboekje leidt de

leerlingen stap voor stap doorheen de studie
van een deel van de rivier om te kunnen

antwoorden op de volgende vraag: kunnen in
de bestudeerde rivier jonge zalmen worden
heringevoerd?
CoSMos – De odyssee van de zalm
(activiteit 1/2 dag)

Ludieke en participerende activiteiten rond
de wondere reis van de zalm om zijn

levenscyclus te begrijpen, evenals de

oorzaken van zijn verdwijning uit de Waalse
rivieren, en de projecten om hem terug te
halen en te beschermen.

In Erezée, 10km van RIVEO
De kreeft: op zoek naar invasieve soorten

De leerlingen worden geconfronteerd met de
problematiek van de invasieve soorten en
hun impact op het evenwicht van de
onderwaterecosystemen door het

bestuderen van het bijzondere geval van de
verdwijning van de roodpootkreeft.

Voor de groten (+12 jaar)
Waar de paden elkaar kruisen :

tussen Famenne, Calestienne en Ardenne
(activiteit van een dag)

Wandeling van 6 km op zoek naar de
bijzonderheden van deze buurregio’s en van
de gevolgen op het hydrografisch netwerk.
Bezoek aan de onderneming Val d’Aisne

(botteling en vervaardiging van spuitwater en limonade) en aan de splinternieuwe
didactische plek CoSMos-de odyssee van de zalm in de zalmkwekerij van Erezée.

Door middel van ludieke en participerende activiteiten worden gedurende de dag diverse

thema’s aangekaart: rivier- en bronwater, zalm, trekvissen, drinkwater, het gebruik van
water vroeger en nu (hydraulische energie en vroegere staalindustrie), de vorming van
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valleien, meer bepaald de droge valleien, karstfenomenen, de verschillende rotsgroepen, de

evolutie van de Waalse wouden, de naaldbomen in onze streken, de fauna en flora op de
rivieroevers.

In Erezée, 10 km van RIVEO
Geologische wandeling op ontdekking in
het geopark Famenne-Ardenne
(activiteit van een dag)

Ontdekking van de karstfenomenen van de

vallei van de Isbelle, met verschillende
activiteiten

zoals

waarnemen,

ervaren,

schetsen,...
De deelnemers worden ertoe gebracht zich vragen te stellen en hypothesen uit te werken.

Terug in Rivéo moeten de leerlingen, op basis van hun notitieboekje, de verzamelde
informatie sorteren en de gegevens aan elkaar linken.

Het doel is stil te staan bij de vorming van rotsen en hun erosie, en zich te situeren in de
tijd, in het kader van de ontwikkeling van een wetenschappelijke geest.

De leerlingen zullen, meer bepaald, in staat zijn te begrijpen hoe de valleien in onze
streken werden gevormd en waarom er op de Ardense plateaus geen grotten zijn.

Voor de groten (+12 jaar)
Evaluatie van de kwaliteit van een waterloop

Ontdekking van de macro-ongewervelden in onze
rivieren.

Deze animatie inspireert zich rechtstreeks op de

studie van de kwaliteit van de oppervlaktewateren
door de methode van de biotische aanwijzing.

Voedselketen

Dankzij een rollenspel leren de leerlingen welke

relaties er zijn tussen de verschillende levende

wezens, evenals de evolutie van een ecosysteem ten
overstaan van een probleemsituatie.

Cyclus van het water

« Coöperatief » tafelspel dat je onderdompelt in de
cyclus van het water en je de kwetsbaarheid ervan

leert ontdekken. Keuzes maken, probleemsituaties
analyseren en mogelijke oplossingen overwegen.

Spel om vissen te herkennen
Met behulp van aanwijzingen doen de kinderen

opzoekingen. Identificatiesleutel, waarnemingszin en
denkvermogen zullen van pas komen om de
mysterieuze vis te identificeren.

Een spel waarbij ook de gevaren voor onze vissoorten
.

in het daglicht worden gesteld.

5) Outsider: tussen de boomtoppen
Zin in een dagje sport, vol sensatie? The Outsider is al 30 jaar lang een vaste waarde in de
Ardennen.

The Outsider heet u welkom te midden van de natuur en heeft attracties voor elk publiek:
-

Rock Adventure (Via Ferrata, Death Ride, klimmen, speleo,…)

-

Shooting Adventure (lasergame)

-

Hangbruggen

-

Bouwen van vlotten

-

Teambuilding

U kunt eveneens een activiteit op maat vragen die kan worden georganiseerd op de site
van Dennenheuvel.

The Outsider biedt activiteiten aan van 1/2 dag of van een volledige dag, van € 25 tot € 35
pp.
Het park is bereikbaar met de bus tegen € 250 per bus van 58 plaatsen, per rit.
U kunt er ook via een korte wandeling en de trein (station van Rivage of Comblain-la-Tour)
heen, naargelang van de activiteiten.

De populairste activiteiten …
Adrenalineparcours
(volledige dag)

€ 35 pp

Deze activiteit is vanaf 14 jaar en
bestaat uit proeven met en zonder
klimgordel.
Een geslaagde combinatie van
grensoverschrijding, doorzetting en
teamspirit.

Outsider : tussen de boomtoppen

De proeven met klimgordel en helm zijn:
-

abseilen langs een rotswand

-

een indrukwekkende hangbrug van 67 meter lang over de steengroeve

-

een sprong in free-jump of in vrije val vanaf de rotsen op 18 meter hoogte

-

de zigzag, over koorden, waarlangs u de bovenste rand van de steengroeve bereikt

-

een via ferrata of ijzeren pad van ongeveer 25 meter

-

een plankenbrug, ook commandohangbrug genoemd

De adrenalineactiviteit start met een « leerpiste », waarop de deelnemers leren hoe ze
hun musketons correct moeten gebruiken.
De adrenalineactiviteit wordt afgewisseld met makkelijkere proeven waarvoor geen
klimgordel nodig is: tijdens de activiteiten « teambuilder » wordt een beroep gedaan op de
teamspirit.
-

« Mow how walk », een evenwichtsoefening waar de
hele groep aan deelneemt en waarbij het nodig is
elkaar te helpen

-

« De slinger », de hele groep moet een touw
gebruiken om samen te komen op een beperkte plek

-

De speleobox : een kunstmatig speleoparcours in een
grote doos. Kruipend vind je de weg.

Adrenalineparcours +12 jaar
(1/2 dag)

€ 25 pp

Deze activiteit bestaat uit de volgende onderdelen:
-

een indrukwekkende hangbrug van 67 meter

lang over de steengroeve
-

een sprong in free-jump of in vrije val vanaf de

rotsen op 18 meter hoogte
- abseilen langs een rotswand
- commandohangbrug
- de speleobox

Expeditie bush
(1/2 dag)

€ 25 pp

Expeditie bush in de bossen van Fairon is een
activiteit voor kinderen waarbij de
samenwerking en onderlinge hulp binnen de
groep wordt ontwikkeld. Voor kinderen ouder
dan 6 jaar.
Er worden verschillende proeven aangeboden:
een touwenpiste op 50 cm hoogte, evenwichtsparcours op balken, waar de groepsleden
elkaar moeten helpen, een behendigheidsparcours, een rampingparcours in een houten
structuur van verschillende meters, een muur van 2,5 m
waar ieder groepslid overheen moet, een kleine grot
waaronder de groep door moet.
Teamwerk en communicatie zijn onontbeerlijk om aan
de eindmeet te halen!

Durversparcours

(1/2 dag)

€ 25 pp

Het durversparcours in de bossen van Fairon is de ideale
proevencocktail voor kinderen vanaf 10 jaar.
De activiteiten vinden plaats in het prachtige bos van
Fairon.
- 2 hangbruggen boven een kleine steengroeve, waarvan
één commandohangbrug
- een touwenparcours tussen de bomen, met tokkelbaan
- heli-abseilen tussen de bomen
Sommige proeven worden individueel uitgevoerd, terwijl
voor andere samenwerking en onderlinge hulp vereist is.
U gaat van de ene activiteit naar de andere, waarbij er
steeds een mogelijkheid is om, indien nodig, een hindernis
te omzeilen en u wat verderop weer bij de groep te voegen.

Afvaart van de Ourthe op een vlot

+ durversparcours
(volledige dag)

€ 35 pp

De activiteit begint met het bouwen van
een vlot met behulp van blokhout en
touwen, per groep van een 5-tal personen
van ten minste 10 jaar oud. Zodra de basis
klaar is, maakt u de vlotters eraan vast.

Voor deze activiteit gaan teamwerk en communicatie hand in hand met creativiteit en
sportiviteit. Vertrek in Hamoir om 9 u 30 en aankomst in Fairon omstreeks 13 u (4 km).
Douches beschikbaar bij aankomst.
De tassen worden met een busje naar de aankomstplaats gebracht. Na de middag gaat u
verder met het durversparcours.

6) Verte Prairie : de boerderij op bezoek in Dennenheuvel
Ontdek op een ludieke en originele manier het werk op de boerderij en de hoeveproducten:
de dieren komen inderdaad naar Dennenheuvel voor de duur van uw workshops.
Op het programma zijn er 2 verschillende thema’s naar keuze :
-

Ontdek de boerderij : het melken van dieren, het gebruik van een tractor, het
toiletteren van dieren, het neerhof, koken met hoeveproducten ;

-

Team-building activiteiten : baal weggooien, blind kruiwagen, ronde bal, obstakels
van de boer,…

Alle workshops vinden plaats in groepen van 20 à 25 kinderen, met een minimum van 50
kinderen.

Een dag op de boerderij kost € 15 per kind en hoeft geen bus. Mogelijkheid tot toevoegen
van ritjes van 1 u met de zitkar (20 plaatsen) tegen € 7,50 per kind.

7) De grotten van Comblain-au-Pont: het universum van de vleermuis
De ‘Grotte de l’Abîme’ is overheersend verticaal. Er zijn dus heel wat trappen op en af te

lopen. Het bezoek duurt ongeveer 75 minuten en loopt door galerijen die uitmonden in

kleine zaaltjes met prachtige kalkafzettingen (stalactieten, stalagmieten, plooien, pijpen,
enz.) in verschillende kleuren en bijzonder mooi gepresenteerd dankzij een uitgekiende
verlichting.

Een helm is geen overbodige luxe, want op sommige plaatsen hangt het plafond van deze
galerijen vrij laag.

De grotten van Comblain-au-Pont zijn te bereiken met de trein (Bomal-Comblain-au-Pont),
met een wandeltocht van 40 minuten (fotozoektocht onderweg).
De grotten zijn eveneens bereikbaar met de bus tegen € 250 per bus van 58 plaatsen per
rit.

De populairste activiteiten …
Centrum voor interpretatie van de vleermuis
Duur : 2 u

Publiek : 2e kleuterklas tot 6e middelbaar
Prijs : € 5,50 pp

Het centrum voor de vleermuis, dat is gelegen
boven een oude, ondergrondse steengroeve die

voor het publiek is gesloten en een site van
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Europees

belang

is

geworden

voor

de

bescherming van handvleugeligen, sensibiliseert
het publiek voor dit kleine, vliegende zoogdier.

De kinderen leren een onderscheid te maken tussen waarheid en leugen en krijgen de

nodige bagage mee om op hun manier bij te dragen tot het behoud van de vleermuis. Er
wordt een nieuwe dioramaruimte aan hun zomerverblijfplaatsen en hun jachtgebieden
gewijd.

Ter gelegenheid van Halloween kunnen magie en hekserij een belangrijkere rol spelen in de
animatie (op verzoek, van oktober tot half november).
Naast de doelstelling van sensibilisering zet deze animatie, indien ze bestemd is voor

tieners, ook aan tot nadenken, tot het maken van keuzes en het uitvinden van acties in
antwoord op de milieukwesties omtrent de vleermuis

Bezoek aan de grotten van
Comblain

Duur : 1 u 30

Publiek : 1e tot 6e middelbaar
Prijs : € 6,25 pp
De grot, op de hoogten van
Comblain,
kleuren

en

bevat

schatten

vormen

verbeelding tarten.

die

in

alle

Het luisteren naar geluiden in het donker, het contact van de huid met klei en verbazende
verhalen brengen de animatie tot leven. Het bezoek wordt aangevuld met een reis

doorheen de tijd, waarin de vorming van de grotten wordt uitgelegd aan de hand van
prachtige, didactische en dynamische maquettes.

Van half oktober tot eind november, onwezenlijke vertelsens en verhalen op verzoek.

Avonturiers van de grot
Duur : 2 u

Publiek : 3e tot 6e jaar lager
onderwijs

Prijs : € 6,75 pp

Animatie van mei tot eind
september

De kinderen worden in ploegen

verdeeld en gewapend met zaklamp

en plan van de grot gaan ze op zoek

naar een zaal waarvan alleen zij een lijst met aanwijzingen hebben.

Nadien laat iedere groep zijn zaal ontdekken aan de rest van de klas. De animator vult het
bezoek aan met uitleg en enkele luisteractiviteiten.

Deze originele ontdekking van de ondergrondse wereld gaat over de vorming van de
grotten met behulp van didactische maquettes.

Bezoek van de grotten met Vespi
de vleermuis
Duur : 1 u 30

Publiek : 2e kleuterklas tot 1e jaar
lager onderwijs

Prijs : € 6,75 pp

De jongsten hebben het geluk
kennis te kunnen maken met Vespi.

Dit sympathieke wezen, half mens
half vleermuis, neemt hen mee naar

zijn verblijfplaats en zijn heel atypische levenswijze tijdens een animatie waarin verhalen,
verbeelding en realiteit aan elkaar worden gelinkt.

Waar is de zon gebleven ?
Duur : 1 dag

Publiek : 2e kleuterklas tot 2e
leerjaar lager onderwijs
Prijs : € 9,50 pp

Animatie in mei en juni

Tijdens deze animatie, bestemd voor
de

allerkleinsten,

worden

ze
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meegenomen in een ongelooflijk
avontuur.

Ramp in het Land van Helios: er

groeit geen enkel plantje meer! Samen met een inwoner van dat land volgend de kinderen

het spoor van het kleine volkje van het water, de aarde, de planten en verzamelen ze alle
elementen die nodig zijn om dit verre land weer te laten opleven.

Deze openluchtreis is tevens de gelegenheid om de kinderen te sensibiliseren voor het
respect voor de natuur.

Animatie Rivier
Duur : 2 u 30

Publiek : 2e kleuterklas tot 6e
middelbaar

Prijs : € 5,50 pp
De cyclus van het water wordt
uitgelegd aan de hand van een
didactische

maquette

die

de

infiltratie van water in de bodem
toont, en het ontstaan van een bron.

In de Ourthe gaan de kinderen, in alle

veiligheid, op zoek naar macro-ongewervelden die op de rivierbodem leven. In functie van

de resultaten van de vangst evalueren we de waterkwaliteit en kaarten we de oorzaken van
verontreiniging aan. De observatie van deze dieren wordt verder uitgediept met behulp van
binoculaire vergrootglazen.

Op basis van hun kennis en/of de informatie die werd bijeengesprokkeld tijdens de animatie

maken de allerkleinsten (lager onderwijs) in kleine groepjes een ingebeeld dier en stellen ze
het voor aan de klas.

De ouderen (middelbaar onderwijs) observeren de rivier en zijn bewoners onder de
binoculaire loep, waarna ze de klasseringscriteria van de verzamelde dieren kunnen
waarnemen.

Hoe kunnen we ons waterverbruik en respect voor het milieu op elkaar afstemmen? We

proberen een antwoord te vinden op deze vraag door de antropische cyclus van het water
te analyseren.

Actieve steengroeve

Duur : 1 u 30

Publiek : 3e leerjaar lager tot 6e
leerjaar middelbaar

Plaats : steengroeve van Chanxhe
Prijs : € 5,50 pp
In het stof en het machinegedonder

verrichten de arbeiders titanenwerk.

De kinderen volgen de transformatie
van steen stap per stap.
Oude steengroeven
Duur : 1 u 30

Publiek : 3e tot 6e middelbaar
Plaats : oude steengroeven van Géromont
Prijs : € 5,50 pp

De kinderen ontdekken de overblijfselen van
het rijke industriële verleden van de
steengroeven in onze streken, het

arbeidersleven tussen de twee oorlogen
wordt tijdens deze animatie toegelicht,
evenals de werkomstandigheden, de

ontginningsfasen van steen en het gebruikt
gereedschap. Dankzij aangepast materiaal

kan elk kind in de huid van een steenhouwer

kruipen en zelf een stuk zandsteen bewerken.
De steenafval onthult soms fascinerende schatten. De talrijke fossielen die de kinderen
verzamelen, vormen heel wat aanwijzingen die aantonen hoe de rotsen zijn ontstaan.

Ook het leven van de arbeiders tussen de twee oorlogen en hun werkomstandigheden
worden tijdens deze animatie toegelicht.

Zuiveringsstation

Duur: 1 u 30 ter plaatse

Publiek: 4e tot 6e middelbaar

Plaats: te bepalen met elke groep
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Prijs: € 5,50 pp
Waar gaat het afvalwater heen
wanneer wij het toilet

doorspoelen, douchen of de vaat
doen?

Kinderen kunnen zich maar moeilijk inbeelden wat er in het werk gesteld moet worden om
de kwaliteit van het water in de rivieren aanvaardbaar te maken. In een collectief

zuiveringsstation legt de animator de verschillende stappen uit om rioolwater te reinigen.
De animatie wordt doorspekt met didactische spelletjes die het mogelijk maken de
moeilijkste stappen beter te begrijpen.

Koolstofdioxide onder de grond
Duur: 3 u

Publiek: middelbaar onderwijs
Prijs: € 6,30 pp

In de ‘Grotte de l’Abîme’ vinden
talrijke opzoekingen plaats. Door de
verbazende waarnemingen inzake

CO2 werd het een bevoorrecht
laboratorium op dat gebied.

De vzw Les découvertes de Comblain stelt voor om deze informatie mee te geven aan scholen
via een animatie en een pedagogisch dossier.
•

Dankzij de animatie kunnen de leerlingen de handelingen van de wetenschappers
die het transfertmechanisme van CO2 naar de grotten analyseren, overdoen.

Daarin wordt geëxperimenteerd met materies zoals chemisch evenwicht, reacties

zuren-basen, oplosbaarheid en neerslagreacties. De ademhaling, de CO 2-stroom
(koolstofcyclus),… worden in verband gebracht met het ecosysteem van de grot.
•

Het pedagogisch dossier is vooral bedoeld voor leerkrachten scheikunde en
ecologie in het 5e en/of 6e middelbaar. Het legt de link tussen de leerstof en de

animatie over het thema van de CO2, beleefd op het terrein in Comblain-au-Pont.
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Terug in de klas kan de leerkracht de leerstof dankzij dit document verder uitdiepen.
Themawandelingen
Duur: variabel

Publiek: 3e tot 6e middelbaar
Prijs: € 5,50 pp

Begeleide en geanimeerde
wandelingen waar de kinderen
gedurende het hele parcours

deelnemen aan kleine workshops. Er
zijn verschillende thema’s mogelijk,

waaronder het geologisch pad, de bever, het ritme van de natuur, het Ourthekanaal, …
De gidsen kunnen uw groep ook begeleiden in de analyse van de topografie en het

panorama, de bepaling van de rotsen of het geologisch pad dat de grotten met het
centrum voor interpretatie van de vleermuis verbindt.

8) Le Monde Sauvage d’Aywaille: safaripark
Ontdek vanuit een treintje tal van exotische dieren in semi-vrijheid, zoals giraffen,
dromedarissen, nijlpaarden, neushoorns, gnoes, apen, leeuwen en nog veel andere.

Op het programma staan ook shows voor jong en oud, waarin zeeleeuwen, roofvogels of
papegaaien de hoofdrol spelen, en een bezoek aan de exotische vogelkooien of de
vivariums.
De toegang tot het park kost
-

€ 12 pp voor kinderen van kleuterscool en lager onderwijs
€ 14 pp voor kinderen van secundair onderwijs

€ 15 pp voor leerkrachten (1 gratis per 20 kinderen)

Toegang Fraxinus is aangeboden voor scholen die door Dennenheuvel reserveren !
Om er heen te gaan (30 min.), vraag onze bus tegen € 200 per bus van 58 plaatsen per rit.

9) Forestia : dieren- en sportpark
Exotische dieren kennen we vaak beter dan de dieren die we in onze tuin, vijvers, weiden en
bossen vinden … Ontdek de grote roofdieren of wilde dieren die uit onze kontrijen zijn

verdwenen! Het dierenpark Forestia telt meer dan 300 dieren in semi-vrijheid, in ±
30 soorten.

Het avonturenparcours, uitgewerkt in maart 2007, is toegankelijk vanaf de leeftijd van
2 jaar en omvat een wandeling tussen de boomtoppen, op ontdekking van het bos en zijn
bewoners, maar is ook een herontdekking van zichzelf doorheen een performantie die
naar avontuur ruikt!

9 parcours tussen de boomtoppen, meer dan 100 hindernissen voor groot en klein,

sportievelingen en niet-sportievelingen (voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen
zonder leeftijdsbeperking) en twee reuzetokkelbanen!
Dierenpark

Dierenpark + avonturenpark:

kleuters :

10,00 €

n.v.t.

basisschool :

10,50 €

18,50 €

middelbaar :

13,00 €

22,50 €

Om er heen te gaan (30 min.), vraag onze bus tegen € 250 per bus van 58 plaatsen per rit.

10)

Blegny Mine

Gelegen tussen Luik en Maastricht, is Blegny-Mijn één van de vier authentieke
koolmijnen van Europa waar de ondergrondse galerijen nog toegangelijk zijn voor de
bezoekers.

Daal af met de liftkooi naar een andere wereld. Je krijgt een voorstelling over het gebruik
van de machines en de ondergrondse uitrustingen. Je verneemt alles over het dagelijkse
leven van de "koempels", hun vreugde, hun zorgen, hun angsten en hun
werkomstandigheden.

Vervolgens ontdek je de geheimen van de sorteer- en wasinstallaties, vanaf de
aankomst van het mineraal tot aan het transport. De aanvoerwagens, de zeven, de

laadtrechters, de systemen voor het laden en lossen van de mijnwagens, de
zuiveringsinstallaties, de wasserij en opslag : alle behandelingen van de kolenwasserij
worden u getoond.

Tarief : 6,75 € pp (2u bezoek)
1 begeleider gratis/20 leerlingen
Wegens afstand (60 min) is het beter

dit bezoek met heen/terug naar school
te organiseren.

11)

Parc Chlorophylle

Dit park van 9 hectare brengt u in vervoering met zijn wandelingen onder en boven de
bomen (parcours van 200 m op 8 m hoogte en loopbrug van 40 m op 15 m hoogte).

33 houten attracties in totaal, voor groot en klein, die iedereen sensibiliseren voor respect
voor de natuur.

U vindt er ook talrijke foto’s en andere kunstwerken, evenals een groot speelplein
Tarief : 6 € pp (1 begeleider gratis/20 leerlingen)
Om er heen te gaan (30 min.), vraag onze bus tegen € 200 per bus van 58 plaatsen per rit.

12)

Houtopia

Houtopia is ideaal voor een schoolbezoek en is voornamelijk bedoeld voor kinderen van 2

tot 12 jaar. Het park bestaat uit tentoonstelling van 80 experimenten om uit te testen en
een grote speeltuin.

De permanente tentoonstelling is volledig

gewijd aan de vijf zintuigen: ervaar en beleef de
80 experimenten en ontdek de wereld om ons

heen. Sommigen zullen verbazen, anderen
zullen uitdagen en de geheimen van het
menselijk lichaam onthullen.

De speeltuin : een evenwichtsparcours, een avonturen
parcours (met onder andere een glijbaan van 30 meter)

een enorme speeltuin met opblaasbare structuren in
de zomer. En als het weer het toelaat, vergeet dan niet

de zwemkledij en geniet van de Houto'splash, een
water-opblaasbare structuur.

Peuters worden niet vergeten met een ruimte die
speciaal voor hen is ontworpen.

De rondleiding bevat ook 1 uur geanimeerde verkenning in de sensorische ruimte.
De prijs per persoon is 8,50 €.

1 ingang voor een leraar aangeboden per 15 leerlingen.
Het park ligt op 40 km van Dennenheuvel (40 min), het best bereikbaar met de bus heen

en terug. We kunnen ook aan onze lokale partner vragen om u voor € 250 per bus voor 58
personen te vervoeren, enkele reis.

