T
N
I
R
Y
B
A
L
MAÏS

J
S
I
N
N
E
Z

EN
E N RO OD
HOE VE T

R A AT 10
MOENST
T-D E N IJ S
IN
8554 S
EM
Z WE V EG

D U IF H U IZ

E

EEN LABYRINT OM IN TE RAVOTTEN
Het maïslabyrint, dat is de oppervlakte van zo’n
twaalf voetbalvelden waar je je twee uur lang in kan
verliezen. Om te picknicken met lekkers vanop de
boerderij, te mountainbiken in de weekends van
september, je met de kleinsten uitleven op het
speelplein of te verdwalen tussen de maïskolven.

EN DAT KAN PERFECT CORONAVEILIG

We houden het op maximum 120 bezoekers per
uur en voorzien brede gangen waar je makkelijk
met een kinderwagen door kan.
• Dieren aan de leiband welkom
• Gratis parking
• Drank en hapjes op de boerderij “Bar Provisoir”

10 JULI - EIND SEPTEMBER

Dinsdag - zondag • 10u - 19u (17u laatste toegang)

TICKETS

Basisprijs — € 7,5
Kinderen — 0 - 3 jaar gratis • 3 tot 12 jaar € 5,5
Combiticket labyrint + camping — € 18
incl. labyrint & 1 overnachting op de camping
Groepsticket — € 100
20 pers. aan €5 / pers.
Maislabyrint mountainbike — € 4
enkel weekends september, 8u - 11u
Koop je ticket op campingzennijs.be
I.S.M. gemeente Zwevegem
Thema klimaat & duurzame landbouw

NAAM:
HAAST JE NAAR DE TOP
VAN DE TOREN!
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ZOEK DE LINK

VLAS
KERKUIL
POPCORN
-12J
MELKKOE
KIEVIET
ZAAIMACHINE MAIS
AARDAPPELEN
TORENVALK
HAAS
PREI

Overal in het doolhof staan
infoborden verspreid. Verbind
elk onderwerp met het cijfer
van het juiste bord en maak
kans op een prijsje!

V.U. Vanhemmens Johan

Laat door een medewerker even invullen
hoe laat je aan je tocht door het doolhof
begint. Klaar? Vul dan zelf zodra je boven
aankomt in hoe laat het is. Neem gerust
een kiekje en tag ons als je het op sociale
media post. De snelsten vallen elke week
in de prijzen (op voorwaarde dat ze het
eerlijk spelen, natuurlijk).
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