
kijken, doen en ontdekken

Aan het werk
op De Milieuboerderij

OMSCHRIJVING
Een dagje echt veldwerk op De Milieuboerderij, met de 
nadruk op kijken, doen en ontdekken. Op De Milieuboerderij 
werken 15 medewerkers met een verstandelijke beperking. 
Ze verzorgen de boerderijdieren en staan in voor het
beheer van de ecologische tuin.
In een gevarieerd programma worden minstens een 3-tal 
activiteiten ervaren. Het aanbod varieert naargelang het 
seizoen en het weer. 
Er wordt zoveel mogelijk buiten gewerkt. Er zijn 
alternatieven voorzien bij regenweer. Een aantal mogelijke 
activiteiten zijn snoeien, hakselen, wieden, composteren, 
soep maken, snoezelen met de dieren, een ritje op ezel en 
paard, …

DOELGROEP 3de kleuter

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door Milieuboerderij
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart - juni en 
september - november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60

EXTRA
materiaal en drankje / koekje 
inbegrepen. Aangepaste kledij 
voorzien. 

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Aan het werk op De Milieuboerderij 
Kijken, doen en ontdekken staan centraal!
Wie zin heeft in een dagje echt veldwerk kan terecht op De 
Milieuboerderij, waar een 15-tal medewerkers met een 
verstandelijke beperking zijn tewerkgesteld. 
Ze verzorgen de boerderijdieren en staan in voor het 
beheer van de ecologische tuin (snoeien, hakselen, wieden, 
composteren, …) 
Je krijgt een gevarieerd programma aangeboden in een 
doorschuifsysteem met kleine groepjes, zodat iedereen 
minstens een 3-tal deelactiviteiten kan ervaren. 

Het  aanbod varieert naargelang het seizoen en het weer. 
Indien mogelijk werken we zoveel mogelijk buiten: dieren 
verzorgen, een ritje op ezel en paard, werken in de tuin of 
aan de compost. 

Alternatieven bij regenweer: 
- Maken van soep. 
- Er is ruimte om te snoezelen met dieren.
- We genieten van ons eigen appelsap! 


