2,5 KM |

BLAUWE PISTE
2,5 km | 1 uur wandelen
Deze blauwe piste brengt een kerstverhaal met tal
van spelletjes en opdrachten. Lees het verhaal in
deze folder en volg de piste op het plan. Onderweg
kom je winterse decoraties tegen. De spelletjes en de
opdrachten worden hier telkens uitgelegd.

START

Marktplein Nieuwpoort

EINDE

Stedelijke Vismijn t.h.v. de slee

OPDRACHT
Je passeert skiliftjes, notenkrakers en ook
peperkoeken mannetjes. Speel de spelletjes
en vervul de opdrachten. Zo kun jij helpen met
Gust om Zoë te vinden!

Nog meer zin in avontuur
met Gust en Zoë?
Het Gust en Zoë Kidsproof
Doeboek is verkrijgbaar bij
Toerisme Nieuwpoort.

info en pistes via
www.visit-nieuwpoort.be
#visitnieuwpoort
Deel je skibelevenissen met ons:
#wintersnieuwpoort #alpenaanzee #bubbelpistes

v.u. Benoit Willaert - Algemeen Directeur - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

1 UUR WANDELEN

Juist het kompas!
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Met een kompas kun je altijd je weg terugvinden.
De rode naald wijst naar het noorden. Weet jij
welke richting dat is? Misschien is Zoë daar?

Kattesas

Hallo, ik ben Gust Garnaal en ik kan mijn maatje
Zoë Zeehond nergens vinden. Ik zou haar graag
willen verrassen met een kerstgeschenkje. Wil jij
mij helpen zoeken? Oh wat lief van jou!
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Ah, daar ben je weer. Ik ben even vlug binnen aan
het onthaal gaan vragen of ze Zoë gezien hebben.
Maar we zijn te laat. Ze was hier een uur geleden.
Ze heeft heerlijke peperkoeken mannetjes gegeten
en lekkere warme chocolademelk met slagroom
gedronken. Dat zou mij nu ook wel smaken, mmm.
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Oh kijk, hier staan een peperkoeken man en vrouw,
Zoë’s lievelingskoekjes. Hoe schattig…
Oh maar wacht eens. Er staan hier toch nergens
zeehondentandjes in hé? Nee? Ah oef. Ja, maar ze
noemen haar niet voor niets zotte Zoë Zeehond. Ze
is zo nieuwsgierig.
Laatst zwommen we in zee en botsten op een
wrak van een oude vissersboot. Ik hield netjes
de wacht op dek terwijl Zoë op ontdekking
ging. Je raadt nooit wat Zoë toen vond!
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Wat zou jij graag willen geven als kerstgeschenk
aan jouw beste maatje als je mocht kiezen uit alle
spulletjes van over de hele wereld?
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Oh zeg, nu hebben we Zoë nog altijd niet
gevonden. En ik wil haar zo graag mijn cadeautje
geven. Ze zou het zo goed kunnen gebruiken.

Welk gebakje eet jij het liefst?
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Ben jij al eens op skireis geweest? Lijkt me
wel koud voor mijn pootjes in de sneeuw.
Sneeuwlaarzen maken ze waarschijnlijk niet op
maat van garnalenpootjes. Bbrr, niets voor mij.
Maar Zoë zou dat wel leuk vinden. Daar ben ik
zeker van.
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Hier ben ik! Dichtbij de skilift. Wel raar, een skilift
in het midden van het stadspark, vind je ook
niet? Ik had dat nog nooit van dichtbij gezien.
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Kijk eens goed rond. Zie jij ergens een skiliftje? Ga
er vlug naartoe voor jouw eerste opdracht.
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Zoeken in je eentje kan lastig zijn. Zullen we het
leuk maken en samen spelletjes spelen onderweg?
Ben je er klaar voor? Ik hoor jou niet. Ben je er
klaar voor? Toppie!
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Waauw, daar zou ik ook blij mee zijn.
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Benieuwd hoe het afloopt? Lees de
strip op de deuren naast de grote
poort van de Stedelijke Vismijn.

