WELKOM BIJ

Kidsbeweegroute
Hooge Nesse
Een wandelroute met
weetjes en beweegopdrachten, die prikkelt
tot kennisopname,
beweging, plezier
en verbinding!

Kidsbeweegroute
Hooge Nesse
Jullie staan hier op een unieke plek aan de Oude Maas. De Hooge
Nesse was eerst een landbouwpolder, daarna een gronddepot en het
is nu een aantrekkelijk natuurgebied waar je lekker van alles kunt
doen en ontdekken. Er is een beweegtuin, een beachsportveld, een
18 holes tellende discgolfparcours, wandelpaden en nu ook een
Kidsbeweegroute waar je lekker met je ouders en grootouders kunt
bewegen en leuke opdrachten doen. De route eindigt in de
speelpolder Hooge Nesse waar je in de natuur kunt spelen of wat
kunt eten en drinken.

Tekeningen zijn van Timon* (11), Lisa (8) en Seph (9 jaar)

Opening zaterdag 18 juni

om 10 uur met kinderen van scouting Welka
Panoord en van basisschool De Notenbalk uit
Zwijndrecht. Vanaf 10:30 zijn alle kinderen
met (groot) ouders uit Zwijndrecht en
omgeving welkom! Parkeren kan bij hotel Ara,
Veerweg 10, Zwijndrecht.
We kijken uit naar jullie komst!

Kidsbeweegroute Hooge Nesse is
gemaakt voor en door kinderen uit
Zwijndrecht. Leerlingen van groep
4/5 van het Christelijk
kindcentrum De Notenbalk en
scoutinggroep de Welka’s Panoord
hebben meegeholpen met het
ontwerp.

De beweegroute zet jullie niet alleen in
beweging met leuke beweegopdrachten, het
is ook leerzaam. Op ieder bord staan
tekeningen en weetjes over dieren die in dit
gebied voorkomen. De start is bij hotel Ara
en de route verbindt het recreatiegebied
met de speelpolder Hooge Nesse, daar
eindigt de route.

Het leuke aan deze route is dat met een
dobbelsteen de route altijd anders is.
Gooi met de dobbelsteen, kijk naar het
aantal ogen en kies de beweegopdracht die
daarbij hoort.
We wensen iedereen veel
beweegplezier!
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Startpunt ligt bij de parkeerplaats van
hotel Ara, Veerweg 10 in Zwijndrecht.
Met een dobbelsteen wordt de route
iedere keer anders, neem deze (de
volgende keer) mee. De route gaat via
het recreatiegebied naar speelpolder
Hooge Nesse (bij paal 10).

Mede mogelijk
gemaakt door:

De namen met een * zijn van kinderen
van de scouting Welka Panoord. De
andere namen zijn van leerlingen van
basisschool De Notenbalk uit
Zwijndrecht. We zijn bijzonder trots op
alle kunstenaars!
Je kunt overal instappen
op de route

In samenwerking met: IVN, Staatsbosbeheer,
Stichting Hooge Nesse, Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt.

© Concept en uitwerking:
Magda Mali Mous
www.kidsbeweegroute.nl
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