
KAMPEN 2020 PIERLAPONT 

(vraag vrijblijvend meer informatie aan onze enthousiaste medewerkers)  

Optie 1: EXTERNAAT (zonder overnachting) 

DATUMS:  
1. KROKUS (dag of weekkamp) Maandag 24 februari tot vrijdag 28 februari  
 
2. PAAS (verplicht 1 week) Maandag 6 april tot vrijdag 10 april 

3. ZOMER (verplicht 1 week) Woensdag 1 juli tot vrijdag 3 juli  

Maandag 20 juli tot vrijdag 24 juli 

Maandag 3 augustus tot vrijdag 7 augustus 

Maandag 10 augustus tot vrijdag 14 augustus 

Maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus 

INFORMATIE: 

Prijs:€160 voor 1 week OF €33 per dag (maandag tot vrijdag) enkel mogelijk in KROKUS en HERFST. 

Opvang: 8u00 tot 10u00 - 16u00 tot 18u00 

Activiteiten: 10u - 12u00 EN 13u00 tot 16u00                                                                                                                                                                                   

Ganse week/dag eigen zorgdier, met pony's gaan wandelen, wandelen met onze ezels, konijnenverzorging, knutselworkshops rond thema,    

chips maken van verse aardappelen, confituur maken, cupcakes en pizza maken, stalwerk, pannenkoekenfestijn, moestuinieren, Pierlapad, 

Boerengolf, huifkartocht, waterspelletjes, ... 

Optie 2: INTERNAAT (met overnachting ISM SPORTA) 

DATUMS:  
PAAS: (1st week)  Zondag 5 april tot vrijdag 10 april (boerderijvakantie)   

 
Zomer week 1: Zondag 5 juli tot vrijdag 10 juli (boerderijvakantie) 
   
Zomer week 2:  Zondag 12 juli tot vrijdag 17 juli (dierenplezier OF  koken op de boerderij)  
 
Zomer week 5: Zondag 2 augustus tot 7 augustus (boerderijvakantie)   
 
Zomer week 7: Zondag 16 augustus tot vrijdag 21 augustus (dierenplezier OF koken op de boerderij) 
 
Zomer week 8: Zondag 23 augustus tot vrijdag 28 augustus (boerderijvakantie)   
 
INFORMATIE: 
Er zijn 3 verschillende kampformules:  

1.Boerderijvakantie: eigen zorgdier ganse week, huifkartocht, Pierlapad, maïsdoolhof, sessie paard,  gaan zwemmen, Boudewijn Seapark, 

boerengolf, brood bakken, ...  (vanaf 6 tot 11 jaar)  PRIJS: €299  

2.Dierenplezier: reptielen en roofvogels komen langs, Boudewijn seapark, gaan zwemmen, Pierlapad, maïsdoolhof, sessie paard, pizza bakken, 

boerengolf, huifkartocht, animatorspel rond de boerderij, eigen zorgdier voor ganse week, ...  (vanaf 8 tot 12 jaar) PRIJS: €305  

 3.Koken op de boerderij:  boerderijbeleving, huifkartocht, pizza maken,  moestuinieren met verse groenten uit de moestuin, Pierlapad, 

maïsdoolhof, confituur van de boerderij, fruitsaté, frietjes van aardappelen, ... (vanaf 8 tot 12 jaar) PRIJS: €305 

Optie 3: EXTERNAAT OF INTERNAAT (ISM KNEPH) - kunstenkamp op de boerderij  

DATUM:  

ZOMER: 27 juli tot 31 juli (internen welkom 26 juli)  
 
INFORMATIE:  
Prijs: internaat €300 / externaat: €200 (sociaal tarief mogelijk)  

Uren: 9u30 tot 17u00 (voor -& na opvang mogelijk)  
Kom deze zomer mee het maïsdoolhof op Kijkboerderij De Pierlapont maken. Een week lang werken met kunstenaars van het atelier                  
KNEPH aan doolhofsculpturen. We gaan aan de slag met leem en stro. Afwisselend met boerderijactiviteiten. 

Informatie en reserveren via: els@pierlapont.be  

mailto:els@pierlapont.be

