
WAT?
Ga mee op Puf-Pep-Pit ontdekkingsreis met de Puf-Pep-Pit 
ontdekkingskar en leer jezelf, je vrienden of familie beter kennen 
tijdens deze wandeling.

Via de POWER-UP methode, ontwikkeld door Inge De Paepe van 
coachpraktijk ‘Het Noorderlicht’, worden jullie met opdrachten 
uitgedaagd. Deze fijne en afwisselende opdrachten dragen bij tot 
het ontdekken van jezelf en de anderen. 

VOOR WIE?
Voor iedereen vanaf 6 jaar. Jongere kinderen kunnen samen met

een ouder iemand de opdrachten ook uitvoeren.
Op het einde van de wandeling wacht er een verrassing voor elke

betalende deelnemer. 
 

De duiding door de tweeling Sam en Lukie en hun mit en pit Auto
zijn op twee niveaus geschreven. Op niveau van 6-14 jaar en op

niveau vanaf 15 jaar.
 

DUURTIJD?
De lengte van de wandeltocht kan je volledig zelf 
bepalen, tijdens je wandeling word je uitgedaagd door 7 
opdrachtenreeksen binnen de POWER-UP methode.
Om deze opdrachten uit te voeren las je zelf 7 
stopplaatsen in. Aan te raden is een stopplaats te 
voorzien op een plaats die veilig is en ruimte geeft om de 
opdrachten uit te voeren.

Voorzie voor het uitvoeren van de opdrachten 2 uur. 
Deze duurtijd kan steeds ingekort worden door binnen de 
7 opdrachtenreeksen zelf het aantal opdrachten te 
beperken. Als je hier een wandeling van bijvoorbeeld 1u. 
aan koppelt dan heb je een activiteit van 3u.

AANTAL DEELNEMERS 
Eén Puf-Pep-Pit ontdekkingskar biedt materiaal aan voor 

maximaal 8 personen.
Er zijn 2 karren ter beschikking. Beide karren kunnen door één 

groep gehuurd worden om zo op stap te gaan met 16 deelnemers.
Wens je met meer deelnemers deel te nemen, weet dan dat de 

materialen uitgewerkt zijn voor maximaal 8 personen per kar en er 
in groepen gewerkt moet worden.

Er wordt voor elke betalende deelnemer een verrassing voorzien.
 

PUF-PEP-PIT 
ONTDEKKINGSKAR

KOSTPRIJS
Kostprijs per kar: 75 euro (huur kar + materialen) + 8 euro per deelnemer. 

 

MEER INFO
www.pufpeppit.be
info@hetnoorderlicht.be
0474 37 31 01
Coachpraktijk Het Noorderlicht 
Inge De Paepe
Abtsbroeksken 14
9220 Moerzeke-Kastel 



LEER JEZELF EN ELKAAR 
NOG BETER KENNEN VIA 

DIT AVONTUUR VOOR 
GROOT EN KLEIN!

PUF-PEP-PIT 
ONTDEKKINGSKAR

KIES JE VOOR DEZE ONTDEKKINGSTOCHT 
DAN KIES JE VOOR …

… QUALITY TIME
… SAMEN ZIJN
… UITDAGING
… PLEZIER
… BEWEGING 
… NATUUR
… ZELFZORG


