www.bonjourboer.be
NL
Naam boerderij: Hoeve De Grote Linde
Gemeente: Oostkamp

AANWEZIGE LANDBOUW

Melkvee, hoevetoerisme

OVERNACHTING MOGELIJK?

Ja, tot 22 personen.
Op bedrijf
40 euro per persoon voor overnachting in
de gastenkamers met ontbijt en zelfkook
in de schuur inbegrepen.

Op bedrijf of in directe omgeving?
Kostprijs?

Ja. (Kostprijs: 7,5 euro extra)
2-DAAGS PROGRAMMA MOGELIJK?
Op de boerderij.
Zo ja: op de boerderij of in de directe
omgeving (combinatie van activiteit uit de Extra activiteiten dag 2:
buurt)?
- landschapszoektocht (2 uur, samen)
- klusjes afgewisseld met koken met
melk (2 keer 1 uur, in 2 groepen).
IDEALE GROEPSGROOTTE?
Welke oplossing voor grote groepen
(>50 kids)?

20 personen (Kostprijs: 150 euro voor
een hele dag per groep tot 20 personen)
Extra personen die helpen.

PRAKTISCH:

Picknicken kan in de educatieve ruimte.
Laarzen meebrengen in een zakje en
speelkledij aanhebben.

-

Picknickruimte?
Wat meebrengen: laarzen, …

BEREIKBAARHEID?
mogelijkheden openbaar vervoer?

Op 4 km van het treinstation in
Oostkamp.
Op 2 km van bushalte ‘Moerbrugge Kerk’

INTERESSE BUITENSCHOOLSE
BEZOEKEN?
(kampjes bvb. Eén dag of overnachting)

Ja.
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DAGPROGRAMMA:

Begeleider = landbouwer
(in het Nederlands)

Begeleider = leerkracht
(in het Frans)

Verwelkoming en
toiletbezoek

Verwelkoming en
toiletbezoek

Timing

Duur

9u30

Aankomst

9u30

20’

9u50 - 10u40

50’

10u40 – 11u

20’

Pauze
(broodje rijst)

Pauze
(broodje rijst)

11u – 11u50

50’

Rondleiding op de boerderij
(samen)

Rondleiding op de boerderij
(samen)

60’

Lunch (zelf meebrengen)
met proevertje
(broodje rijst en bakt)

Lunch (zelf meebrengen)
met proevertje
(broodje rijst en bakt)

12u50 – 13u40

Klusjes met de boerin
(groep 1)

Landbouweducatieve
spelletjes* (groep 2)

13u40 – 14u30

Klusjes met de boerin
(groep 2)

Landbouweducatieve
spelletjes* (groep 1)

11u50 – 12u50

Broodje bakken (samen)

Broodje bakken (samen)

Vrij spel

Vrij spel
(broodjes in zakje mee naar (broodjes in zakje mee naar
huis)
huis)

14u30 – 15u

15u

Vertrek

*Spelletjes voorbereid door de hoeve. Leerkracht begeleidt het groepje.

