Het domein De Lovie is een uitgestrekt park, met een écht kasteel,
mooie natuur en heel veel boeiende verhalen…
Maar wist je dat je er nu ook terecht kan voor actieve, leuke
en leerrijke uitstappen met je klas?
De Lovie en het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
stelden een aanbod samen van activiteiten voor klassen uit het
basisonderwijs en andere groepen kinderen. Al deze activiteiten kun
je beleven op het domein De Lovie. Op de volgende pagina’s vind
je een overzichtskalender en per activiteit een beschrijving met de
nodige praktische info.
Op het domein De Lovie wonen en werken personen met een verstandelijke handicap , of zij lopen er school. Zij worden ondersteund
door De Lovie vzw die actief is in de ruime regio Westhoek.
Dit domein biedt een rustige en geborgen omgeving aan wie er nood
aan heeft. Gelieve dit te respecteren.
Meer info over De Lovie vindt u op www.delovie.be
Volg ons op www.facebook.com/deloviepoperinge

Op de boerderij van De Lovie werken personen met een
verstandelijke handicap. Ze verzorgen de kleine boerderijdieren
en kweken allerlei fruit en groenten in de boomgaard, op de akker en in de serres. In de belevingstuin kan je al je zintuigen
gebruiken. Het bezoek varieert naargelang het seizoen en het
weer. Een aantal mogelijke activiteiten zijn fruit plukken in de
boomgaard, een bezoek aan het confituuratelier, snoezelen met
de dieren, eieren rapen, groenten ontdekken,… een aangename
en ongedwongen kennismaking met de bewoners van De Lovie
en hun boerderij!
DOELGROEP kleuters, 1e, 2e en 3e graad lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een medewerker van De Lovie en minstens 1 leerkracht
PERIODE september tot november en maart tot juni
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor
deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente
doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
De Lovie vzw
Angie Verbrigghe
Krombeekseweg 82,
8970 Poperinge
T 057 33 49 65
E angie.verbrigghe@delovie.be

Het grote domein De Lovie telt verschillende kleine poelen en
vijvers, nu eens in het open veld, dan weer tussen de bomen.
Kinderen maken tijdens deze activiteit kennis met een handvol wonderlijke planten en diertjes (salamanders, kikkers, ruggenzwemmers,...) die in of rond deze natte plekken leven. Wat
groeit, zwemt, vliegt of trippelt er daar in of langs het water? Met
een schepnet speur je naar deze wateracrobaten en zoeken we
samen naar hun naam. Trek alvast die laarsjes aan tegen natte
voeten!
DOELGROEP kleuters, 1e en 2e graad lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een medewerker van De Lovie en minstens 1 leerkracht
PERIODE april tot juni
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor
deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente
doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
De Lovie vzw
Angie Verbrigghe
Krombeekseweg 82,
8970 Poperinge
T 057 33 49 65
E angie.verbrigghe@delovie.be
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Kabouterpad bestaat uit een caddie met 10 kabouters, 44 opdrachtkaarten en heel wat bijkomend materiaal. De leerkracht
maakt zelf een keuze uit de opdrachten en kleeft de bijbehorende kaarten op de kabouterﬁguurtjes. De kabouters worden op
voorhand uitgezet langs een zelf gekozen route. Als alles op zijn
plaats staat kunnen de kinderen speuren naar de verschillende kabouterﬁguurtjes. Zo ontdekken ze telkens een nieuwe opdracht die hun zintuigen prikkelt: natuurlijke materialen betasten
in voelzakjes, ruiken aan bosgrond, proeven van bosvruchten,
geblinddoekt luisteren naar bosgeluiden, stilletjes dieren observeren… Er is keuze voor alle seizoenen.
DOELGROEP kleuters en 1ste leerjaar lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een gids en minstens 1 leerkracht.
Zelf begeleiden is mogelijk na afspraak (gratis, € 50 waarborg)
PERIODE maart tot juni en september tot november
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 (gratis mits eigen begeleiding) De gemeente en de steden uit het
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien
aan de gemeente doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je
gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaarstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
Deze activiteit kan je ook op enkele andere locaties in de buurt reserveren. Meer
info vind je via de onderstaande link.
pdf Kabouterpad

We nodigen de kinderen en de leerkracht uit om zich geestelijk
en lichamelijk te herbronnen. Het bos nodigt ons uit om te bewegen en om expressief te ontdekken welke stoffen uit bladeren,
bloemen en schors goed zijn voor ons.
We maken de bosgroet en leren heel wat bomen kennen. We
zoeken schuilplaatsen voor de dieren die ook hun heil vinden
tussen takken en bladeren. We zijn even creatief en maken een
kunstwerk. We onderzoeken ook de gezondheid van het bos
zelf. Als herboren keren we terug naar de klas.
DOELGROEP 1e, 2e en 3e graad lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een gids en minstens 1 leerkracht
PERIODE september tot november
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor
deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente
doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaarstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
Deze activiteit kan je ook op enkele andere locaties in de buurt reserveren. Meer
info vind je via de onderstaande link.
pdf Herbos jezelf
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De kinderen gaan op stap met Boris, een echte bostrol uit
Noorwegen!
Na het zingen van het herfstlied worden de kinderen voortdurend
geprikkeld om op een speelse en muzische manier het herfstbos
actief te ontdekken met alle zintuigen! Daarvoor maken ze onder andere een boomschilderij, leren elementen van de herfst
kennen door middel van een herfstgedicht, beelden de groei van
een vruchtje tot boom uit, gaan op zoek naar kriebelbeestjes,
lossen dierenraadseltjes op, en nog heel wat meer. Tussendoor
kunnen de kinderen zich ook nog uitleven tijdens een bosspel.
Een actieve en creatieve uitstap!
DOELGROEP 1e graad lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een gids en minstens 1 leerkracht
PERIODE september tot november
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor
deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente
doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaarstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
Deze activiteit kan je ook op enkele andere locaties in de buurt reserveren. Meer
info vind je via de onderstaande link.
pdf Spelen met Boris

De kinderen ontdekken de gebruikswaarde van het bos voor
mens en dier. Wie gebruikt het bos? De dieren gebruiken het als
leef- en eetplaats, de mensen om zich te ontspannen, je kan producten uit het bos gebruiken als voedsel en om allerlei bouwsels
te maken. De kinderen worden speurneuzen. Boris heeft een
zak vol voorwerpen die hij niet thuis kan brengen en de kinderen
moeten daarbij helpen. Telkens ze een voorwerp bij een boom of
plaats kunnen plaatsen, krijgen ze een sleutel. Eén van de zes
sleutels geeft toegang tot de schatkist die de gids (of leerkracht)
heeft verborgen op het einde van de wandeling op een leuke
plek. Zo maken de kinderen kennis met de vele schatten van
het bos.
DOELGROEP 2e graad lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een gids en minstens 1 leerkracht
PERIODE september tot november
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor
deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente
doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaarstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
Deze activiteit kan je ook op enkele andere locaties in de buurt reserveren. Meer
info vind je via de onderstaande link.
pdf De schatkist van Boris
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De kinderen gaan op stap met een seizoensfee of -tovenaar die
zich heeft overslapen. Is de lente daardoor wel goed gestart in
het bos? Spelenderwijs maken de kinderen kennis met alle
aspecten van de lente. Waarom zingen vogels en hoe kunnen
zij verleiden? We maken, net als vogels, een groot nest maar
ontdekken ook het nest van andere bosdieren. Vogels broeden
op eieren. Maar hoe zit het bij de kikkers, rupsjes en vlinders?
We speuren naar voorjaarsbloeiers en dansen met de bijen. Zo
leren we hoe zij hun voedsel vinden. Weet jij wanneer kleine
vogels hun nest verlaten? Kom mee en luister naar het verhaal
van de seizoensfee!
DOELGROEP 1e graad lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een gids en minstens 1 leerkracht.
Zelf begeleiden is mogelijk na afspraak (gratis, € 50 waarborg)
PERIODE maart tot juni
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor
deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente
doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaarstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
Deze activiteit kan je ook op enkele andere locaties in de buurt reserveren. Meer
info vind je via de onderstaande link.
pdf Lentekriebels

In deze activiteit wordt de levensgemeenschap van een poel
onderzocht. Kinderen verwonderen zich over het leven in en
rond de poel en krijgen een eerste inzicht in het belang van poelen. Op een speelse manier worden enkele voorname bewoners
van de poel voorgesteld. Daarna gaan de kinderen in deelgroepjes aan de slag. Als echte speurders gaan ze op zoek naar de
moordenaar van één van de poelbewoners. Tijdens hun onderzoek maken de kinderen kennis met de voedselrelaties tussen
de dieren in de poel. Er ontstaat een heus voedselweb. Ook de
plantengroei, de vorm van de poel en de kwaliteit van het water
worden onderzocht. Een activiteit voor knappe speurders die zin
hebben in nattigheid!
DOELGROEP 3e graad lager onderwijs
DUUR 2 uur
BEGELEIDING door een gids en minstens 1 leerkracht
PERIODE april tot juni
GROEP maximum 25 kinderen
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor
deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente
doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente.
EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien
CONTACT VOOR RESERVATIE
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaarstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
Deze activiteit kan je ook op enkele andere locaties in de buurt reserveren. Meer
info vind je via de onderstaande link.
pdf Moord in de poel
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Kwebbel-eend vertelde Lowie het verhaal van een zekere opa Gust. Dat was echt “een boom van een kerel”
en “heeeeel oud en wijs maar ook een beetje vergeetachtig”. Hij is de oudste inwoner van dit park. Hoe oud
opa Gust is of hoe hij eruit ziet, weten we niet. Dat vertelde die kwebbel-eend er niet bij.
Op zoek dus naar opa Gust!
DOELGROEP Deze speurtocht is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 8 tot 12 jaar,
of voor kleinere klasgroepjes met begeleidende leerkracht.
DUUR ca. 2 uur
BEGELEIDING 1 leerkracht of volwassene per groepje van 5 à 10 kinderen.
PERIODE heel het jaar
GROEP Deze speurtocht speel je best in groepjes van 5 à 10 kinderen.
PRIJS Gratis. Vanaf maart 2016 € 1 per kaart.
EXTRA Aangepaste kledij en schoeisel voorzien. Deze speurtocht start op de Parking Kasteel van het domein De Lovie (ingang via
Krombeekseweg 82).
Om deze speurtocht te spelen, heb je per gezin of groepje een kaart met zoektocht nodig. Deze kaart vind je in de winkel De Nieuwe
Bankelinde (Krombeekseweg 84, 8970 Poperinge), bij de Dienst voor Toerisme van stad Poperinge en bij het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels in het Bezoekerscentrum De Palingbeek te Zillebeke. De openingsuren van de winkel De Nieuwe Bankelinde
vind je terug op www.delovie.be.
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