www.bonjourboer.be
NL
Naam boerderij: Sint-Maartenshove
Gemeente: Ardooie

AANWEZIGE LANDBOUW
Melkvee, akkerbouw

IDEALE GROEPSGROOTTE?
Welke oplossing voor grote groepen (>50
kids)? Max 70 personen

OVERNACHTING MOGELIJK?
Op bedrijf of in directe omgeving?

PRAKTISCH:

Kostprijs?

- Picknickruimte?
- Wat meebrengen: laarzen, …
Picknickruimte is aanwezig.
Laarzen, slechts bij slecht weer.

Activiteiten op de Sint-Maartenshove : 8
euro/persoon/dag.
Overnachting in ’t Rokken.
-

Adres: Aardappelhoekstraat 129, 8800
Roeselare. Op 7,6 km: te voet, openbaar
vervoer of huurfietsen mogelijk (ca. 8
euro/dag).
- Overnachting: 7 euro/persoon/nacht
- ontbijt 3 euro/persoon
Avondeten : 19u aan 7 euro/persoon
2-DAAGS PROGRAMMA MOGELIJK?

BEREIKBAARHEID?
mogelijkheden openbaar vervoer?
Openbaar vervoer is mogelijk. Bushalte op
minder dan 1km.

Zo ja: op de boerderij of in de directe
omgeving (combinatie van activiteit uit de
buurt)?

INTERESSE BUITENSCHOOLSE
BEZOEKEN?

Boerderij-activiteiten en kookmoment op de
Sint-Maartenshove. Overnachting in
’t Rokken.

(kampjes bvb. Eén dag of overnachting)

-

-

Aankomst om 17u

Avondactiviteit: jembé (125 euro voor 90
minuten)

Twee-daagse is mogelijk in samenwerking
met ’t Rokken (zie hierboven)
Dagarrangement ook mogelijk.
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DAGPROGRAMMA:

Timing

Duur

Begeleider = landbouwer
(in het Nederlands)

Begeleider = leerkracht
(in het Frans)

9u30

Aankomst

9u30

20’

Verwelkoming en
toiletbezoek

Verwelkoming en
toiletbezoek

9u50 - 10u40

50’

Rondleiding op de
boerderij: van kalfjes,
jongvee tot koe. (groep 1)

Allerlei boerderijspelletjes
(oa Stal op Stelten,
zintuigspelen, …).* (groep 2)

10u40 – 11u

20’

Pauze

Pauze

11u – 11u50

50’

Rondleiding op de
boerderij: van kalfjes,
jongvee tot koe. (groep 2)

Allerlei boerderijspelletjes
(o.a. Stal op Stelten,
zintuigspelen, …).* (groep 1)

11u50 – 12u50

60’

Lunch met eigen picknick

Lunch met eigen picknick

50’

Kookatelier: boter maken.
(groep 1)

12u50 – 13u40

Knutselatelier:
koeienstaarten maken,
aardappelen stempelen,
loop en tikspelletjes in de
wei.* (groep 2)
Knutselatelier:
koeienstaarten maken,
aardappelen stempelen,
loop en tikspelletjes in de
wei.* (groep 1)

13u40 – 14u30

50’

Kookatelier: boter maken.
(groep 2)

14u30 – 15u

30’

Tafel dekken, proevertjes eten en opruimen (groep 1 en 2)

15u

Vertrek

