Kinderboerderij Van Clé presenteert
Boerderijkampen en Beestig Leuke Woensdagen
In 2019 organiseert de kinderboerderij opnieuw een aantal
Boerderijkampen en Beestig Leuke Woensdagen (BLW). Inschrijven
voor deze activiteiten kan enkel via mail: van.cle@telenet.be.
Hieronder vind je meer informatie over de kampen en BLW. Wil je
inschrijven of wil je enkel meer informatie, laat ons zeker iets weten!

Boerderijkampen
-

-

Krokusvakantie:
van 4 maart tot en met 8 maart
Paasvakantie:
van 15 april tot en met 19 april
Zomervakantie:
o Van 1 juli tot en met 5 juli
o Van 15 juli tot en met 19 juli
o Van 19 augustus tot en met 23 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 31 oktober

(KAMP1)
(KAMP2)
(KAMP3)
(KAMP4)
(KAMP5)
(KAMP6)

Ben je tussen 6 en 12 jaar dan kun je vanaf vandaag inschrijven voor elk van deze kampen.
De kostprijs bedraagt € 150 per kamp per kind. Enkel voor de herfstvakantie betaal je € 120
per kamp per kind. Je kunt ook per dag inschrijven. Dan kost dit € 30 per dag.
Wij voorzien:
- Iedere dag een warme maaltijd
- Drank a volonté
- Tussendoortje en vieruurtje
- Massa’s leuke activiteiten
De kampen starten om 9 uur, maar er is opvang voorzien vanaf 8.30 uur. Iedere dag stoppen
we om 16.30 uur maar ook hier doen we een extra inspanning en voorzien we opvang tot 18
uur.

Beestig leuke woensdagen
In het voorjaar plannen we iedere maand een beestig leuke
woensdag. Op deze woensdagen kunnen jullie op de boerderij
terecht voor leuke activiteiten. We starten om 14 uur en
stoppen om 16.30 uur. Deelnemen kost € 2.5. Hiervoor beleef
je een leuke namiddag op de boerderij en krijg je een lekker en
gezond vieruurtje! De verschillende data zijn: 30 januari - 27
februari- 27 maart - 24 april - 29 mei en 26 juni.
De activiteiten op de BLW worden pas enkele dagen voordien
bekend gemaakt (via facebook: https://www.facebook.com/Kinderboerderij-Marke662136337233395/ ). De activiteiten zijn afhankelijk van het weer, seizoen,…. We zorgen er
wel voor dat het steeds leuk is!!!

