RESERVATIEBEVESTIGING Haspengouwklassen ‘herberg het Klokhuis’
Naam van de school:
Contactpersoon:
Adres :
Telefoon :
Mail adres :
Datum verblijf : Aankomst: . Vertrek:
Aantal leerlingen:
Aantal begeleiding:

Prijzen
De prijs voor een midweek is 140€/ leerling. Hierin valt de lunch van de eerste middag
tot het middagmaal van de laatste dag. De prijs voor de activiteiten is hierin niet
inbegrepen.
Per 10 leerlingen is één begeleider gratis.
Extra begeleider: 51€/dag (volpension) of 202€ (midweek)
Lakensets: …. X 5 euro:
(of zelf mee te brengen)
Voor alternatieve formules van 2 of 3 dagen zijn deze prijzen van toepassing:
Prijs per
leerling
Overnachting
Ontbijt
Lunch
4-uurtje
Avondmaal

Dag

Aantal x ontbijt/lunch…,
vb. 3 x

Totaalprijs groep (= vorige kolom
x dagprijs x aantal lln)

16 €
5 €
6 €
2 €
7 €
36 €

Voor een verblijf van één nacht (dit kan niet in het weekend) wordt een toeslag
van7€/kind aangerekend.

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

Voorschot (50%) : € Op verblijf : op rekening nummer 035-4999476-40
Vanuit buitenland : BIC GEBABEBB Iban Be02 0354 9994 7640
Met vermelding van naam, aantal kamers/personen, datum verblijf.
De reservatie is pas definitief na storting van het voorschot.
50% van het voorschot wordt teruggestort bij annulering tot 4 weken voor datum .
Het saldo wordt afgerekend bij vertrek. (enkel cash)

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

Activiteiten
1. Erfgoedbelevingsactiviteiten
Inhoud

Via Erfgoed Haspengouw zijn er 6 verschillende ‘Gouwgoed’
interactieve workshops mogelijk op locatie:
- Stiltegoed: over de essentie van het kluizenaarschap
- Boerengoed: historische werktuigen, op zoek naar de
functie en naam, hoe werd er vroeger geboerd?
- Broekzakgoed: creatieve workshop met historische
hebbedingen, zo klein dat ze in ieders broekzak passen
- Fietsgoed: historische fiets-assemblage-workshop met
wielerspel
- Meetgoed: de wereld door andere lengtematen bekeken,
ook hier ontdekken de kinderen zelf
- Appelgoed: ontdekken, proeven van verschillende rassen
appels, een reis die doet ervaren, dromen en creëren
Meer informatie over elke workshop kunt u vinden via
http://www.erfgoedhaspengouw.be/erfgoededucatie/gouwgoed/

Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Reservatie

Kinderen lagere school
max. 15 kinderen/workshop, maar verschillende workshops kunnen
tegelijkertijd geboekt worden. Daarna kunnen de leerlingen
wisselen.
50min
Doorlopend
1 opgeleide begeleider/workshop via Erfgoed Haspengouw
Klokhuis
klokhuis@dewroeter.be

Prijs

Gratis

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

2. Stroopwafels bakken
Inhoud
Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Opmerking

Reservatie
Prijs

Bak zelf lekkere stroopwafeltjes met loonse stroop om ze daarna
op te peuzelen! Leuke activiteit in combinatie met een bezoek
aan het fruitbelevingscentrum-stroopsite in Borgloon (zie verder)
Kinderen lagere school
max. 40 kinderen + leerkrachten
1u
Doorlopend
1 begeleidster van het Klokhuis; ondersteuning van leerkrachten
nodig om mee in te staan voor de veiligheid van de kinderen
Klokhuis
Alle materiaal incl. brandveilige handschoenen beschikbaar ter
plaatse.
De kinderen kunnen de stroopwafels de komende dagen als 4uurtje meenemen op uitstap.
klokhuis@dewroeter.be
4€/ kind, min. 30 kinderen of aangepaste prijs

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

3. Appelpluktocht en appelsap persen
Inhoud
Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Opmerking
Reservatie
Prijs

Appelpluktocht en appelsap persen
Kinderen lagere school en kleuters
20 tot 50
2 x 2u (pluktocht en sap persen)
Sept, oktober, november
1 begeleidster van het Klokhuis; ondersteuning van leerkrachten
nodig om mee in te staan voor de veiligheid van de kinderen
Klokhuis en omliggend gebied
Weersafhankelijk
klokhuis@dewroeter.be
8€/kind met een minimum van 200€

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

4. Haspengouws natuurbeheerspel
Inhoud

Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Opmerking
Reservatie
Prijs

Natuurbeheerspel: hoe zag de Haspengouwse natuur er vroeger
uit en welke dieren leefden er? Hoe is het nu gesteld met de
natuur en welke actie kunnen we ondernemen zodat bepaalde
dieren en planten zich hier weer thuis gaan voelen? Ontdek het
door het spelen van het natuurbeheerspel.
10 – 14 jarigen
Min. 10 en Max. 45 + leerkrachten
2,5u (ingekort 2u)
Doorlopend, mogelijk als avondactiviteit
1 begeleider van Natuurpunt
Klokhuis ter plaatse
Deze activiteit kan een voorbereiding zijn op ‘beekbrigadier van
de Mombeekvallei’, maar kan ook apart geboekt worden.
minstens 2 maanden op voorhand, klokhuis@dewroeter.be
50€

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

5. Word beekbrigadier van de Mombeekvallei
Inhoud

Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Opmerking

Een landschaps-doe-dag en natuurontdekkingstocht in spelvorm:
de ijsvogel en de kamsalamander nemen je mee op sleeptouw
door de Mombeekvallei, je steekt de handen uit de mouwen om
de variatie in de natuur een steun in de rug te geven en je doet
onderzoek om te ontdekken waarom variatie zo belangrijk is. Ter
voorbereiding van deze activiteit ontvangt de klas een
hoogstpersoonlijke brief van de ijsvogel. Ook is er een afsluiter in
de klas na de activiteit.
Alle leeftijden
Min 10 en max 45 kinderen + leerkrachten
1 dag
Doorlopend
1 of 2 begeleiders van Natuurpunt, minstens 2 maanden op
voorhand
Zammelen
Het natuurbeheerspel kan als voorbereiding hierop worden
geboekt, maar de activiteit kan ook apart doorgaan. Het is
mogelijk om op deze activiteit het aangename gezelschap van
onze ezel te hebben, dan geldt wel de prijs voor de ezelstocht
(2€ kind, groep van min. 30 kinderen).
Minstens 2 maanden op voorhand, klokhuis@dewroeter.be
50€

Reservatie
Prijs
Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

6. De boer op!
Inhoud

De boer op! Een blik achter de poorten van de boerderij: welke
weg legt ons voedsel af voor het op ons bord terecht komt?
Steek de handen uit de mouwen, en leer de kneepjes van de
boerenstiel.
Bio-boerderij De Alverberg: runderen, varkens, kippen voederen,
eieren rapen, schaapsherder, evt. ook pizza’s bakken in oude
leemoven.

Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats

Reservatie
Prijs

Hoeve Mich: tegenover De Alverberg, grootschalige pluimveeopfok, familiebedrijf. Proevertjes en rondleiding. Interessant om
het verschil te zien tussen reguliere veeteelt en bio in de
Alverberg.
Alle leeftijden
25lln/groep + leerkrachten
Hele dag
Doorlopend
Boer of boerin + ondersteuning leerkrachten nodig
Kortessem (kippenboer hoeve Mich + bio-boerderij De Alverberg,
deze 2 liggen tegenover elkaar). Beide boerderijen liggen op 5km
van het Klokhuis, bereikbaar via een wandelroute die ook de
natuurspeeltuin ‘Het Hemelspark’ passeert. Dit kan ook per fiets
of met het openbaar vervoer, de bus. Fietsen zijn te huur via vzw
Basis (fiets@okazi.be).
klokhuis@dewroeter.be Minstens 2 maanden op voorhand
4€ kind of minstens 50€/groep per boer. Deze 50€ kan de school
integraal terugkrijgen via ‘Boeren met klasse’

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

7. Landbouw-doe-dag bij De Wroeter

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

Inhoud

Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Opmerking
Reservatie
Prijs

Landbouw-doe-dag bij De Wroeter: aan de slag in de bio-serre
van landbouwbedrijf ‘De Wroeter’, volg het educatieve pad
doorheen de serre en oogst zelf je groenten die de volgende dag
in het Klokhuis op je bord worden geserveerd.
Alle leeftijden
25lln/groep + leerkrachten
Halve dag
Van 15 april tot 31 oktober
Gids van De Wroeter + ondersteuning leerkrachten nodig
Sint-Lambrechts Herk (Hasselt)
Vervoer per (lijn)bus naar Hasselt + laatste stuk vanaf de
bushalte eigen camionetten
klokhuis@dewroeter.be Minstens 2 maanden op voorhand
4€/kind of minstens 50€/groep voor boer. Deze 50€ kan de
school integraal terugkrijgen via ‘Boeren met klasse’

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

8. Bezoek fruitbelevingsite- stroopfabriek - Borgloon
Inhoud
Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Opmerking
Reservatie
Prijs

Bezoek aan de stroopfabriek: ontdek hoe fruit wordt omgetoverd
in stroop op de oude stoomstroopfabriek
Alle leeftijden
Onbeperkt
1,5u
Doorlopend
Geen, interactieve belevingselementen in museum
Borgloon
Te combineren met een bezoek aan de fruitveiling (1,4 km
wandelafstand) om de kost van het vervoer (140€) te laten
renderen
toerisme@borgloon.be, minstens 2 maanden op voorhand
1€ inkom
Vervoer: bus +/- 150€

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:
9. Bezoek aan de fruitveiling
Inhoud
Doelgroep
Aantal
deelnemers
Duur
Periode
Begeleiding
Plaats
Opmerking
Reservatie
Prijs

Bezoek aan de fruitveiling
Alle leeftijden
Max. 20lln/groep
1,5 u
Doorlopend
Gids 60€/groep
Borgloon
Te combineren met een bezoek aan de stroopfabriek (1,5km
wandelafstand) om de kost van het vervoer (150€) beter te laten
renderen
toerisme@borgloon.be, minstens 2 maanden op voorhand
60€/groep (gids)
Vervoer: bus +/- 150€

Aantal leerlingen:
Tijdstip van voorkeur:

Tel.: 012/74.77.94
BTW: BE 0433.138.454

