BEREIKBAARHEID
Het snoezelbos ligt op de hoofdlocatie van Kempenhaeghe aan de Sterkselseweg 65 in Heeze. Vraagt u bij
aankomst op het centrale parkeerterrein van Kempenhaeghe de portier naar de locatie van het snoezelbos.
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Grote plantenbakken (op rolstoelhoogte)
met geurplanten zoals lavendel, sedum,
marjolein, citroenkruid, et cetera
Geurstruiken, klimkamperfoelie, vlinderstruiken,
seringen, jasmijn, verbena, sneeuwbal, et cetera.
Prieeltje, tevens een schuilplaats
bij minder goed weer
Picknicktafels met banken
(ook geschikt voor rolstoelgebruikers)
Kleurrijke en geurende voorjaarsbloemen
Waterpartij met fontein
Grote spiegelwand
Kiezelpad, schelpenpad en zandheuvel
Grote geurboog
Ligweide
Houten loopbrug
Rusthoekje
Leefkuil
Zitbanken tussen de geurbakken
Voelbakken met diverse natuurlijke materialen
Voor rolstoelgebruikers is er een speciale
rolstoelschommel aanwezig; tevens is er in het
snoezelbos een ‘vogelnestschommel’ (voor
kinderen en volwassenen) en een speelhuisje 1

Gebruik van beide schommels is op eigen risico.
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HET SNOEZELBOS

Het snoezelbos is één van de locaties waar activiteiten
worden aangeboden voor patiënten en bewoners van
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Het snoezelbos is
een écht belevingsbos dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
De zintuigen krijgen in het bos een extra prikkeling
door seizoensinvloeden, waaronder:

PRIKKELEN VAN ZINTUIGEN
Door gebruik te maken van de natuurlijke aspecten die
het bos rijk is, kan het zogenoemde ‘snoezelen’ - het
prikkelen van de zintuigen door geur, kleur, tast,
gehoor, smaak en beweging -, dat normaliter binnen in
een snoezelruimte plaatsvindt, naar de buitenlucht
worden verplaatst.
Mensen met een ernstige verstandelijke beperking en
epilepsie, ook zij die afhankelijk zijn van een rolstoel,
kunnen in de open lucht genieten van geuren, kleuren,
geluiden en andere prikkelende elementen die het snoezelbos rijk is. Deze mensen, waarvan meerderen nauwelijks
mogelijkheden tot communicatie hebben, beleven daar
veel plezier aan. Dat blijkt onder meer uit hun mimiek.
Snoezelen heeft een zeer rustgevende uitwerking.
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Wind
Regen
Zon
Geur
Type ondergrond (schelpen, kiezels)
Rust en stilte
Geluiden van vogels, eekhoorns, konijnen en het
ritselen van bladeren

Hoewel het snoezelbos primair is bedoeld voor patiënten en bewoners van Kempenhaeghe kunnen ook andere belangstellenden er gebruik van maken. Ook gasten
van ‘buiten Kempenhaeghe’ zijn van harte welkom.

