GEWEST GENT
BEZOEK AAN KINDERBOERDERIJ MET KLEINKINDEREN
De landelijke rust, het wandelpad rond de hoeve, het directe contact
met de dieren en een leuke speeltuin waar kinderen zich kunnen
uitleven, dit alles zal zeker grootouders met hun kleinkinderen
aanspreken. Daarom hebben we dit uitstapje, in een kindvriendelijke
omgeving op het einde van de paasvakantie uitgekozen.

Het voorziene programma:
*Om 14.00 u. : korte rondleiding, daarna hoevehapje met drankje.
Na welkom kunnen de kinderen vrij spelen op de speeltuin en bij de dieren (onder toezicht van
de meegekomen volwassenen).
*Om 14.45 u. : voor kinderen vanaf 6 jaar is een sessie “suikerwafeltjes bakken” voorzien (1 u.)
*Om 16.00 u. : het vieruurtje voor iedereen nl. een ijsje en een ijscoupe voor de volwassenen.
Dit wordt natuurlijk bereid op de hoeve zelf met eigen produkten.
*Om 17.00 u. : voederen van de dieren en het kleinvee.
Als afsluiter krijgen de volwassenen nog een wijntje met huisgemaakte cassis + een bordje kaas.
De kinderen ontvangen nog een snoepje met geschenkje.
*Om 17.30 u. : einde en veilig huiswaarts.

Wanneer : ZATERDAG 13 APRIL 2013
Waar :

Kinderboerderij ‘De Vierhoekshoeve’, Brielstraat 71 9860 Gijzenzele

Kostprijs : kinderen jonger dan 6 j.: € 9
kinderen vanaf 6 j.: € 13, inbegrepen de sessie suikerwafeltjes bakken
volwassenen: € 14, alles inbegrepen.
Afspraak : om 13.45 u. aan de ingang van de Kinderboerderij

Inschrijven : op gewestelijk secretariaat, Limburgstraat 80 Gent vóór 2 april met duidelijke
vermelding van naam (volwassenen en kinderen + leeftijd), adres, lidnummer
en telefoon. Tel. Gewest : 09/225 46 52 of gewest.gent@gezinsbond-ovl.be.
Opgelet: reservatie is nodig omdat we het aantal personen moeten doorgeven!

Overschrijven op rekening BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond gewest Gent
met ref. Kinderboerderij 13 april.!!
Na betaling wordt de inschrijving definitief.
Met hartelijke bondsgroeten namens de werkgroep GOSA
Laurent Lippens GSM 0473 456 723

