
  

 

 

 

De KidsParty wordt georganiseerd door JongNL Limburg, Scouting Limburg en IVN 

Limburg in samenwerking met Speeltuin Kitskensberg in Roermond. Deze vier 

organisaties willen, ieder op hun eigen manier en vanuit een andere historie en 

achtergrond het buiten zijn, het buiten spelen en het beleven van de natuur op een 

speelse manier stimuleren. 

Kasteeltuinen Arcen is een 32 ha groot park vol geur en kleur met unieke tuinen en een 

historische buitenplaats met een 17de -eeuws kasteel. Naast de vele groenbelevingen die 

in de bijzondere en verrassend veelzijdige tuinen worden opgedaan kan er ook worden 

deelgenomen aan de vele activiteiten in het park. Zo zijn er speurtochten voor kinderen, 

kunnen ze een middeleeuws kampement bezoeken en diverse ridderspelen doen. Ook 

kun je er midgetgolfen op een 21-holes baan. Het speelstrand en de dieren in het park 

zijn zeker een bezoek waard. 

JongNL Limburg, Scouting Limburg en IVN Limburg zullen dit alles aanvullen met tal van 

natuur-, educatieve, creatieve en speelse activiteiten, zodat 1 dag op de KidsParty 

misschien wel te kort is.  

Groot nieuws in Arcen: de schat van koning Richard Leeuwenhart is na heel lang zoeken 

eindelijk gevonden! Het is een enorme kist met een groot slot op de voorkant. Het kan 

toch niet anders of daar zit iets waardevols in. Maar er is een probleem: de sleutel is 

kwijt. Hij heeft tot vlak voor de ontdekking van de schatkist in het speciale sleuteldoosje 

gelegen op een hele hoop zakdoeken, maar nu is hij op mysterieuze wijze verdwenen. 

Wie o wie heeft de sleutel gepakt? Aan meesterdief Robin Hood de taak om de dief te 

ontmaskeren, want wie weet nu beter hoe een dief zich gedraagt. Maar het terrein is te 

groot om alles en iedereen in de gaten te houden en daarom heeft hij jouw hulp nodig! 

Kom jij mee zoeken naar de sleutel? 

 

1. De KidsParty vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 april 2020. Deelnemende 

groepen kiezen de dag van hun voorkeur. 

2. Doelgroep zijn kinderen van 5 tot en met 12 jaar. De activiteiten zijn afgestemd op 

deze doelgroep. Flexibel omgaan met de aangegeven leeftijden is toegestaan. 

3. Deelnemers dienen ingeschreven te zijn als lid of vrijwilliger bij Scouting Limburg. 

4. Alleen groepen onder begeleiding worden geaccepteerd. Wij adviseren, afhankelijk 

van de leeftijd van de deelnemers, 1 begeleider per 6-8 kinderen. 

5. Groepen worden opgehaald bij of in de buurt van hun blokhut (vooraf overleg over 

opstapplaats) en ook weer teruggebracht. 
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6. Deelname inclusief entree en busvervoer is €14,95 per persoon (leden en leiding). 

Alleen entree is €7,95 (leden en leiding). Parkeerplaatsen zijn niet gratis en 

kosten €5,- voor de hele dag! Deze zijn op de dag zelf te koop via Kasteeltuinen 

Arcen. 

7. Aanmelden vóór 15 maart 2020 via Scouts Online. 

8. Een informatiepakket, met plattegrond en programmaoverzicht, inclusief voor elke 

deelnemer (leden en leiding) een polsbandje, verstuurd naar de contactpersoon. 

Adresgegevens worden uit de centrale ledenadministratie Scouts Online opgevraagd 

en dienen dus up-to-date te zijn. Het polsbandje geeft toegang tot de bus en 

Kasteeltuinen Arcen. Op het polsbandje schrijf je het telefoonnummer van de 

leiding. 

9. De plattegrond en programmaoverzicht worden bij aankomst uitgedeeld en zijn vanaf 

vrijdag voorafgaand te bekijken op www.scoutinglimburg.nl/kids-party.   

10. In het park is een informatiestand voor deelnemers aan de KidsParty. 

11. In het park is een EHBO-post en zijn BHV’ers zichtbaar aanwezig. 

12. Leden van Scouting Nederland zijn verzekerd tijdens de KidsParty. Daarom dienen 

alle leden individueel ingeschreven te worden op het voor hen bestemde 

inschrijfformulier. 

13. Let op! Voor elke ingeschreven deelnemer moet ook betaald worden. 

Betaling van alle deelnamegelden dienen uiterlijk 18 maart te zijn 

overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL52 INGB 0003 1256 85 

t.n.v. Stichting Scouting Limburg onder vermelding van groepsnaam, 

naam contactpersoon en deelnemersnummer (deze is te vinden op de 

automatische e-mail na inschrijving of op sol.scouting.nl onder ‘mijn 

inschrijvingen’). 

14. In Kasteeltuinen Arcen zijn voldoende plaatsen om als groep samen te eten en te 

verzamelen. 

15. Tijdens de KidsParty worden foto’s gemaakt die na afloop gedeeld zullen worden via 

Facebook. Als hier bezwaar tegen is, kan dat uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch 

kenbaar gemaakt worden: 06 18 65 18 80 (Karin Dubois) 

 

 

Aankomst bij Kasteeltuinen Arcen is rond 11.00 uur. Exacte ophaaltijden en 

opstaplocaties worden een week van tevoren bekend gemaakt. Het vervoer wordt 

verzorgd door Munckhof Reizen. De busonderneming is ISO-gecertificeerd en voldoet aan 

de hoogste veiligheidseisen wat betreft groepsvervoer. De bussen vertrekken uiterlijk om 

16.30 uur vanuit Arcen.  

 

Algemene informatie over de KidsParty is bij Karin Dubois van Scouting Limburg te 

verkrijgen: 

T 046 485 99 09 – M 06 18 65 18 80 – E info@scoutinglimburg.nl 

 

 

http://www.scoutinglimburg.nl/kids-party

