
Minibieb Nistelrode (Delst 45) 

Tijdens deze KEI TOFFE TOCHT wandel je door de prachtige bossen van 

natuurgebied De Maashorst een tocht van ongeveer 5 kilometer.  

Op de route kom je 10 x een vogelhuisje tegen met daarop een gekleurd nummer. 

Het nummer verwijst naar een KEI TOFFE activiteit. 

Tussendoor vind je ook nog allerlei KEI TOFFE mini-keitjes. Die mag je meenemen 

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. 

Heel graag zelfs! 

      We vragen je vriendelijk om maximaal 5 minikeitjes mee naar huis te nemen. 

Vriendelijk verzoek om afval weer mee naar huis te nemen. 

START: Minibieb Nistelrode 

• Vanaf Minibieb Nistelrode loop je over het voetpad richting Uden. 

• Ga de 2e weg links en vervolg je weg over het voetpad. 

• Loop onder het viaduct door. 

• Aan het einde van het voetpad steek je rechtsaf de weg over richting de 

Nieuwlandsesteeg. 

Huisje 1:  

Loop, ren, hinkel, huppel, hup, kruip of ….. 5 rondjes rond de picknicktafel. 

• Vervolg je route door de Nieuwlandsesteeg richting het bos.  

• Bij de bosrand aangekomen, ga je het eerste weggetje links .  

    (Let op=mountainbikeroute)    

Huisje 2: 

In dit bos (aan de linkerkant tussen het weilandje en het pad) mogen jullie naar 

hartenlust spelen of hutten bouwen.  

• Klaar met spelen? Loop dan het pad verder tot de T-splitsing en ga daar 

rechtsaf. 

• Na ongeveer 20 meter links (voor de brede, diepe sloot) 

• Volg het pad tot aan de palen met de ijzeren ketting. 

Huisje 3: 

Kruip onder de ketting door (of probeer eens te limbodansen 😊 ) 

• Eenmaal onder de ketting door vervolg je je pad rechtsaf. 

• Bij de T-splitsing links. 

• Het eerste pad rechts. (lang recht pad) 

Huisje 4: 



Loop dit lange pad eens helemaal in stilte. Hoor je de vogeltjes muziek maken? 

• Einde van het pad rechts. (Let op: je doorkruist dadelijk een 

mountainbikeroute) 

• Loop rechtdoor.  

Huisje 5: Als je een klein stukje verder loopt, is er aan de linkerkant een groot 

grasveld. Op dat grasveld kun je lekker even picknicken. 

• Loop het grasveld af bij de grote liggende boomstam achter op het veld. 

Schuin daar tegenover is een smal paadje. (Grote pad oversteken) Dit paadje 

loopt evenwijdig aan de snelweg. 

Huisje 6:  

Zoek in het bos 10 dennenappels, 10 dennennaalden, 10 blaadjes en 10 takjes. 

• Aan het einde van dit pad rechtsaf het pad volgen. 

• Einde linksaf (Let op: je loopt nu een stukje op de mountainbikeroute) 

• Eerste paadje linksaf. 

Huisje 7: 

Tik 10 bomen aan. Wie heeft er het snelst 10 bomen aangetikt? 

• Einde van het pad linksaf (Let op: dit is weer een mountainbikeroute) 

Huisje 8: 

Ga rondom het veld tegenover de picknicktafel (niet het weilandje met het 

schuurtje) op zoek naar vogelhuisjes/nestkastjes. Hoeveel kun jij er vinden? 

• Volg het pad verder de hoek om. 

• Het lange pad loop je rechtdoor. 

Huisje 9: 

In het pad aan de linkerkant ligt nog een KEI 9. Maak reuzestappen van de 

eerste naar de tweede KEI 9. Hoeveel reuzestappen heb jij gezet? 

• Je loopt weer door de Nieuwlandsesteeg terug richting Minibieb Nistelrode 

• Einde weg links en einde weg rechts.   

Huisje 10: 

Neem uit de Minibieb een KEI TOF leesboek mee. 

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

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

NISTEL. 

Hopelijk hebben jullie ervan genoten! 

Deelname aan deze tocht is volledig voor eigen risico.                                 

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk.       

              


