
KEI TOFFE TOCHT 
De Nistel     

(Piet Geersdijk 2, 5388 VA Nistelrode) 

Deze KEI TOFFE TOCHT is een (speur)tocht van ongeveer 3 kilometer door de 

prachtige bossen van natuurgebied De Maashorst. Het start- en eindpunt is 

Koffiehuis de Nistel. 

Tijdens de route zie je allerlei vogelhuisjes met daarop een gekleurde letter. Met alle 

letters maak je aan het einde van de tocht een woord. 

Tussendoor vind je misschien ook nog diverse KEI TOFFE mini-keitjes. Die mag je 

mee naar huis nemen (maximaal 5) of… weer een ander plekje geven op de route, 

zodat anderen er ook weer plezier van hebben. Heb je zelf mini-keitjes dan kun je die 

natuurlijk ook hier laten zwerven. 

Vriendelijk verzoek om afval weer mee naar huis te nemen. 

START: Koffiehuis De Nistel 

Onderweg kom je diverse gymtoestellen tegen van het trimparcours.                   

Deze mag je uiteraard even proberen       

• Vanaf de parkeerplaats van de Nistel loop je rechtsaf de verharde weg op. 

• Eerste zandpad rechts richting de Meuwel (vijver). 

• Bij de Meuwel aangekomen, ga je bij de slagboom linksaf. Je loopt een klein 

stukje langs de vijver en je passeert de steiger. 

• Eerste pad sla je links af. 

• En dan het tweede pad links (Bij de sloot) 

• Het eerste pad rechts, over het bruggetje. 

• Bij de kruising linksaf. LET OP VOOR MOUNTAINBIKERS!  

• Je volgt het pad richting de kruising met de slagboom. 

• Op de kruising voor de slagboom linksaf (de sloot blijft links van je) 

• Na de groene slagboom ga je rechts het zandpad op. Dit is een lang pad. LET 

OP VOOR MOUNTAINBIKERS! 

• Bij de houten slagboom ga je rechtsaf. 

• Loop over het dijkje richting het bos en volg het paadje (met de bocht mee 

eerst naar rechts en dan naar links) het bos in.  

• Meteen als je het bos in komt, op de splitsing linksaf het bospad op. Hier ligt 

een grote boom over het pad waar je overheen mag klimmen. 

• Volg dit pad met de bocht mee naar rechts. 

• Bij de groen/wit gestreepte slagboom rechts en dan het pad volgen. 

• Houd rechts aan. 

• Op de eerste kruising rechtsaf. 



• Bij de volgende kruising ga je links. 

• Loop tot aan het water en ga dan linksaf. 

• Volg het pad langs het water met het water aan de rechterkant. 

• Loop over het strandje bij ’t Veerhuis (scoutinggebouw) 

 (Natuurlijk mag je op het strandje een prachtig zandkasteel bouwen      ) 

• Voorbij het strandje ga je links richting de gymtoestellen. 

• Voor de zwart/witte slagboom rechts. Volg dit pad richting gymtoestel 16. 

• Einde van dit pad ga je links. 

• Einde pad ga je links. 

• Je bent nu weer bij de Nistel. 

Hopelijk hebben jullie genoten van de wandeling en hebben jullie ook KEI TOFFE 

mini-keitjes gevonden. 

Bij De Nistel staat een KEI TOFFE POT waar je je gevonden steentjes in mag doen. 

Mocht je thuis mini-keitjes hebben geschilderd, dan mag je die ook in deze speciale 

pot achterlaten. De cliënten van De Nistel zorgen ervoor dat deze mini-keitjes weer 

worden verstopt op de route. 

Terwijl je de puzzel oplost, kun je bij DE NISTEL gezellig iets lekkers en wat te 

drinken bestellen én heerlijk nagenieten van de tocht 😊   

        

Opdracht voor de kleintjes 

      Heb je alle gekleurde vogelhuisjes gevonden?      

          

 
 

         

 

Opdracht voor de grotere kinderen (en volwassenen) 

Vul hier alle gevonden letters in 

 
 

         

 

Maak een woord met de gevonden letters. 

 
 

         

 

Deze KEI TOFFE TOCHT is een initiatief van MINIBIEB NISTELRODE en is mede 

mogelijk gemaakt door KLASSE-RT Remedial Teaching op maat en meer! en        

DE NISTEL in Nistelrode. 

Deelname aan deze tocht is volledig voor eigen risico.                                 

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk. 


