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Timing

Duur

Begeleider = landbouwer
(in het Nederlands)

Begeleider = leerkracht
(in het Frans)

9u30

Aankom
st

9u30

20’

Verwelkoming en toiletbezoek

9u50 - 10u40

50’

Rondleiding op de boerderij:
- Bezoek aan melkstal.
- Melk geven aan
kalveren.
- Knuffelen van een
schaap of lammetjes.
(groep 1)

Boerderijspelletjes*:
- Voelen en of ruiken: maïs,
hooi, stro, melkpoeder, wol,
schapenkeutel
- Zelf een draadje spinnen en
twijnen van wol. (groep 2)

10u40 – 11u

20’

Pauze

Pauze

Koken: Chips maken van onze
chipsaardappelen (groep 2)

Boerderijspelletjes*:
- Voelen en of ruiken: maïs,
hooi, stro, melkpoeder, wol,
schapenkeutel
- Zelf een draadje spinnen en
twijnen van wol. (groep 1)

Lunch met eigen picknick

Lunch met eigen picknick

11u – 11u50

50’

11u50 – 12u50

60’

Spelletjes rond voeding*:
- Stal op stelten: vanwaar
komt welk voedsel?
- Proeven van melk, yoghurt
van koe en schaap, platte
kaas en schapenkaas.
(groep 1)

12u50 – 13u40

Rondleiding op de boerderij:
- Bezoek aan melkstal.
- Hooi voederen aan
kalveren.
- Knuffelen van een
schaap of lammetjes.
(groep 2)

13u40 – 14u30

Koken: pudding met vlekjes.
(groep 1)

Spelletjes rond voeding*:
- Stal op stelten: vanwaar
komt welk voedsel?
- Proeven van melk, yoghurt
van koe en schaap, platte
kaas en schapenkaas.
(groep 2)

14u30 – 15u

Smullen en opruimen

Smullen en opruimen

15u

Vertrek
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Naam boerderij: Den Overdraght
Gemeente: Poperinge
AANWEZIGE LANDBOUW

Melkvee, akkerbouw, schapen en
wolverwerking.

OVERNACHTING MOGELIJK?

Geen overnachting mogelijk op het bedrijf.
Wel in jeugdherberg de Sceure in
Oostvleteren.

Op bedrijf of in directe omgeving?
Kostprijs?

2-DAAGS PROGRAMMA MOGELIJK?
Zo ja: op de boerderij of in de directe
omgeving (combinatie van activiteit uit de
buurt)?

Kostprijs op aanvraag (Peter Gombeir- T 00
32 (0)57 40 93 23)

Ja, dag 1 kan in het teken staan van
melkvee en dag 2 rond schapen.
Er is een ezelboerderij in de buurt waar er
ook workshops gevolgd kunnen worden.

IDEALE GROEPSGROOTTE?

Ideale groepsgrootte: ± 20, max. 25

Welke oplossing voor grote groepen (>50
kids)?

Indien grote groepen, voorstellen tot 2daagse en de groep wisselen.

PRAKTISCH:
-

Picknickruimte?
Wat meebrengen: laarzen, …

Onthaalruimte = picknickruimte
Meebrengen: gereinigde laarzen, kledij die
tegen een vuiltje kan.

BEREIKBAARHEID?
mogelijkheden openbaar vervoer?

De Lijn en de belbus hebben een halte op ±
500m van onze uitweg.

INTERESSE BUITENSCHOOLSE
BEZOEKEN?

Buitenschoolse bezoeken behoren ook tot
de mogelijkheden. Er is een weide waar men
mag kamperen.

(kampjes bvb. Eén dag of overnachting)

