
De familie Pimpel in Hertberg 
 

Beste bezoeker, 

Ben je op zoek naar een leuke outdoor activiteit voor jong en oud? Kom 

dan naar Hertberg en ga op zoek naar de familie Pimpel! 

De familie Pimpel bestaat uit: 

Mama en papa Pimpel, oma en opa Pimpel, tante en nonkel Pimpel  
Mees Pimpel met de tweeling Kiko en Koeki Pimpel  
Neefjes Harrie en Hennie en nichtje Hester Pimpel 
 
Ze zijn op vakantie in Hertberg MAAR eentje besliste op het laatste moment om toch maar in het nestkastje te 
blijven en dus NIET mee op vakantie te gaan. 
Kom jij uitzoeken wie er thuisgebleven is?  
 
DOE: 

1. Print het wedstrijdformulier en het plan met de aangeduide route. 
2. Kom naar het bos. Je kan parkeren op Parking Noord of Parking Mie Maan. 
3. Volg de route die aangegeven is met een rode lijn.  
4. Op de route zie je witte kruisjes. Kijk hier heel goed hoog in de bomen! Zie je iemand van de familie 

Pimpel?  
5. 1 familielid zal je niet vinden. Als jij ontdekt hebt wie er in het nestkastje is gebleven, ga 

je terug naar onze website. Je kan je antwoord invullen! 
6. Begin september worden de winnaars geloot! 5 deelnemers winnen een 

pimpelmeesje. (Iedereen die een antwoord invulde, krijgt een bericht. Ook als je niet 
bij de winnaars bent). 

 
 
Nuttige informatie: 
Parking Noord en Parking Mie Maan vind je langs de Diestsebaan in 
Herselt.  
Je kan de toiletten bij Mie Maan gebruiken. Op vrijdag, zaterdag en 
zondag is het ecotoilet aan de picknickzone vlakbij het Ravotbos 
ook geopend. 
Picknicken kan op alle aangegeven picknickzones.  
 
De route is ongeveer 6 kilometer. Je wandelt meestal over 
onverharde paden. Voor loopfietsen en buggy’s met grote wielen 
is de route ok. 
 
In de drie speelbossen vind je nog extra activiteiten voor kinderen. 
In het Ravotbos zijn er bosspelen, in Bergom Speelbos zoek je de 
opeenvolgende pagina’s van een spannend vervolgverhaal en in 
het Speelbos aan Mie Maan kook je heksensoep of bouw je een 
kamp. 

 
 
 
 

Meer info? hertberg@provincieantwerpen.be 
 

Veel speur-en wandelplezier! 
Team Hertberg 
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