
Wat valt er hier te beleven? 
 

- Huifkartocht 

(Een overdekte huifkar voor 50 personen. De huifkar rijdt rondom Loppem een 

prachtige toer van 30min.)(35€ voor de ganse groep)  

 

- Ponyrit 

(de kinderen gaan elk om z'n buurt op de pony, dit duurt 1minuutje. De rest 

van de kinderen spelen in het stro. Dit is onder een overdekte ruimte. We 

vragen 1,50€ per persoon. ) 

 

- Pierlapad  

 educatieve wandeling van 1km met doe opdrachten, 

vragenbordjes,tractor,stro heffen, avonturenpad en poel om te vissen 

 (Prijs hangt seizoensgebonden af.) 

 

- Boerengolf  

 in 10 holes slaan over de ganse pierlapad weides met knotsgekke 

boerengolfsticks ( onder de 6 jaar gratis, vanaf 12 jaar 5€ p.p) 

 

Workshops uit te kiezen enkel voor een groep kinderen (vanaf 8kids): 

1. Toer boer  

(de boer of boerin neemt je mee via een leuke rondleiding in de stallen. Je 

voedert de dieren, knuffelt de dieren en leert aan de hand 

van proefspelletjes dingen bij! )  

 

Dit duurt 30min en kost €5 per persoon. 

 

2. Brood bakken  

(de kinderen mogen zelf hun broodje maken, ze mengen hun ingrediënten 

en moeten zelf kneden! Nadien krijgen ze dit ook mee naar huis 

 

Dit duurt 45 min en kost €7 per persoon 

 

3. Cupcakes 

Gezellig samen met je vriendjes de cupcakes de ingrediënten samenvoegen 

en versieren. Dit mag je meenemen naar huis. 

 

Dit duurt 45 min en kost €7 per persoon 

 

 



Gratis: 

- spelen in het stro 

- de dieren bezoeken,aaien, knuffelen 

- bootje varen met begeleiding van de ouders 

- Glijbaan,wip,touwklimmen, kruiwagens en schop plezier bij de zandbak 

- Petanque of KUBB baan/spel 

 

Wat valt er te eten en drinken?  

Over de middag kunnen jullie boerenbrood bij ons bestellen. 

Boerenbrood  onder 10 jaar = 5€ / vanaf 10 jaar = 10€ 

In de boerenbrood zit verschillende broden, een gekookt eitje, verse 

groentjes, verse hesp, kaas, sauzen,  

- frisdranken,koffie, chocomelk,...   2,20€ 

- streekbieren +- 4€  

 

Na de middag kunnen jullie bij ons pannenkoeken bestellen. 

Verse pannenkoeken à volonté = 5€ 

(met suiker, confituur, boter, siropen) 

Verse pannenkoeken 2 per persoon = 3€ 

 

Extra's?  

 

- Picknicken mag op onze boerderij mits consumptie  

- Mits reservatie kan je boerenbrood verkrijgen 

- Graag aankomstuur + aantallen kinderen en volwassene bij reservatie  

- Voor groepen vanaf 8 kids kunnen we brood bakken of andere workshop 

geven (= 1uur) 

 


