Arrangementen

Ga op insectensafari
Insectensafari

Kinderfeestjes

Onder onze voeten bestaat een wereld vol met bijzondere wezens
met bizarre leefgewoontes. Ontdek de wereld van insecten waarvan
we het bestaan nauwelijks kennen. Het enige wat je nodig hebt is
geduld en een vergrootglas.
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Op zoek naar een origineel verjaardagsfeestje? Op Lieteberg hebben
we wat u zoekt. Er zijn verschillende mogelijkheden, maak uw keuze:
• Indiaan Running Wolf ontmoeten in zijn "pi op Lieteberg
• Kids party met Niels en zijn beestjes
• Vijvermonsters vangen
Meer info op www.lieteberg.be

Insectensafari XL
Heb je net iets méér "jd en zin om insecten te ‘spo#en’? Laat je dan
door onze gidsen op sleeptouw nemen en gedurende twee uren
op zoek gaan naar mierenleeuwen, vissen naar vijvermonsters of
speuren naar kriebelbeestjes in het hout.
Prijs: 60,00 € | duur: 2 uur | max. 25 pers.

Kleuters, bijen en vlinders
De kleuters maken via een doorschuifsysteem kennis met bijtjes
en vlinders en krijgen ook wat grappige tekenﬁlmpjes met kriebelbeestjes te zien.
Prijs: 60,00 € | duur: 1 uur | max. 45 kind.

Teambuilding
Kleine fladderaars
De kleuters kunnen zich inleven in de wereld van de vlinders: eerst
zijn ze een rupsje, dan een pop om tenslo#e te veranderen in een
mooie vlinder en te snoepen van nectar uit reuzenbloemen.
Prijs: 60,00 € | duur: 2 uur | max. 25 kind.

Zoek je een leuke teambuildingac"viteit of wil je gewoon eens
ontstressen met je collega’s of vrienden op een leuke manier? Ook
dan heb je in Lieteberg een keuze uit verschillende mogelijkheden:
• Onthaasten op blote voeten
• Lachwandeling op blote voeten
• Teambuilding, communica"etraining
• Yoga on bare feet
Meer info op www.lieteberg.be

groepsbezoeken
Waar:

Bezoekerscentrum Lieteberg Zutendaal
parking Stalkerweg-Blookbergstraat

Open:

Van Pasen tot Allerheiligen:
elke dag van 10 tot 19 uur.
Van Allerheiligen tot Pasen:
elke dag van 10 tot 17 uur
Blotevoetepad gesloten

Info:

tel: +32 89 25 50 60
www.lieteberg.be
info@lieteberg.be

entomolabs & workshops
arrangementen

Bezoek met gids

Bezoek met gids

Entomolabs en workshops

Entomolabs en workshops

Insectentoren bouwen

Verzamelen & Kweken

Iedereen wil wel een insectenhotel bouwen. Maar hoe doe je dat? En
welke materialen kan je gebruiken? Wij laten je zien hoe je zelfs met
wegwerpmaterialen een complete beestjestoren bouwt. De groep
krijgt een gevuld insectenhuisje mee.
Prijs: 60,00 € | duur: 2 uur | max. 15 pers.

In deze workshop leggen we je precies uit hoe je insecten kan verzamelen. Naast het vlindernetje zijn er nog dozijnen andere manieren
om kriebelbeestjes te vangen. We laten je ook zien hoe je insecten
kan kweken en waar je daarbij zoal op moet le$en.
Prijs: 60,00 € | duur: 2 uur | max. 15 pers.

Bijenhotel bouwen

Vijvermonsters

Wilde bijen hebben het moeilijk. Wil je hen helpen en een nestplaats
aanbieden? Wij laten je zelf een eigen bijenhotel bouwen dat je mee
naar huis kan nemen.
Prijs: 12,00 €/pers | duur: 2 uur | max. 15 pers.

Enig idee welke zespo•ge monsters er in een vijver loeren? Hoe
komen ze aan eten? Aan zuurstof? En welke vliegende juweeltjes ontstaan uit deze vijvermonsters? Kom ze ontdekken onder deskundige
begeleiding van onze gidsen.
Prijs: 60,00 € | duur: 2 uur | max. 25 pers.

Rondleiding op Lieteberg
In deze rondleiding krijg je het ontstaan en de historiek van Bezoekerscentrum Lieteberg te horen. Onze gidsen vertellen honderduit
over het Panorama van de Kempen, de rela•e tot het Na•onaal Park,
over de imkerij, de vlindertuin en nog veel meer.
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Bijen, Nijvere Bestuivers
Bijen zijn van cruciaal belang voor ons eigen voortbestaan. Ze bestuiven 1/3 van onze voedselplanten wereldwijd. Leer alles over het leven
in de korf en kom te weten hoe onze lekkere honing wordt gemaakt.
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Small Bugs Big Science
Vlinders, Vliegende Juwelen
Entomopolis
Maak kennis met de dag- en nachtvlinders van België. Wat is het
verschil tussen beide? Waar leven ze? Wat eten ze? Waarom worden
ze in hun voortbestaan bedreigd? En wat kunnen we zelf doen om
ze te beschermen?
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Hoe ruiken insecten? Bestaan wandelende bladeren echt? Kunnen
muggen dronken worden? Als je graag op deze – en nog vele andere
– vragen een antwoord wilt krijgen, bezoek dan in Entomopolis de
boeiende en spannende wereld van de insecten.
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Leren composteren
Entomopolis Actief
In het compostpark leggen we je uit hoe je zelf je groenten-, fruit- en
tuinafval kan verwerken tot hoogwaardige bodemverbeteraar. Maar
we vertellen je vooral welke kriebelbeestjes je hierbij een handje
helpen.
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Wil je iets over insecten te weten komen en eens een wandelende tak
van dichtbij bekijken? Volg samen met onze gidsen een twee uur durende tour door het museum en zie alle aspecten van de insectenwereld
aan de hand van leuke demonstra•es en proe"es.
Prijs: 60,00 € | duur: 2 uur | max. 25 pers.

Erfgoedwandelingen
Je wandelt 5 à 6 km door de beekvalleien en de hoger gelegen gebieden van Zutendaal, met zijn rijke natuur, cultuurlandschappen en
geschiedenis. Kies uit 4 wandelingen en maak kennis met Hesselsberg,
Mandelgebied, Bezoensberg met Stalkerschans of Zutendaalmolen.
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Waarom leven er andere dieren in een bos dan in een weide? Speelt
de watertemperatuur een rol in het vijverleven? Allemaal vragen die
je zelf als onderzoeker kan uitvissen in deze biotoopstudie.
Prijs: 180,00 € | duur: 5 uur | min. 12 en max. 24 pers.

Preparen & Identificeren
Er zijn bijna 1 miljoen soorten insecten gekend. Hoe houd je ze uit elkaar? En hoe leg je een verzameling aan? Waar moet je op le$en? Alle
do’s-and-don’ts worden je haarﬁjn uitgelegd en je mag zelf insecten
iden•ﬁceren en opze$en.
Prijs: 60,00 € | duur: 2 uur | max. 15 pers.

Reserveer •jdig!
Reserva•e gids en/of begeleide wandeling kan op mailadres:
info@lieteberg.be
(minimum 3 weken op voorhand)
Begeleiders van de groep zijn verantwoordelijk voor de
leden

Stiltewandeling
Het is s•l .... wat hoor je dan, wat voel je? Kom tot rust.....
Maak kennis met de verschillende aspecten van “s•lte”•jdens een
wandeling in de prach•ge natuur van Zutendaal.
Prijs: 30,00 € | duur: 1 uur | max. 25 pers.

Een reserva•e annuleren?
Annuleren kan zonder kosten tot 48 uur voor de aanvang van
de ac•viteit. Bij een latere annula•e dient u het bedrag van
de gidsbeurt te betalen.

