Droom jij soms al van de zomer? Van een
heerlijke vakantie met vele avonturen en
leuke belevenissen? Wat denk je van een
boerderijkamp met doe-mee-boerderij De
Viersprong?
Een week lang zorg je mee voor de dieren
van kinderboerderij De Brem in OudTurnhout. Er zijn kippen, konijnen, cavia’s,
schapen, paarden, een ezel, een varken en
natuurlijk ook Julia, de koe…
Natuurlijk doen we nog heel wat meer!
We helpen mee in de keuken en koken ons
eigen potje met groenten die we eerst in
de tuin oogsten. In de bakkerij worden
broden, koekjes, pizza’s en taarten
gebakken… om duimen en vingers af te
likken! Ook in de stallen is er alle dagen
heel wat werk: dagelijks eten en drinken
aan de dieren geven en zorgen dat de
stallen er steeds netjes bijliggen!
Als het boerenwerk achter de rug is, is er
nog heel wat tijd voor andere leuke activiteiten, spelletjes, een uitstap,….
’s Avonds maken we het nog even gezellig tijdens de avondactiviteit en dan gaan we onder de
wol en dromen van een nieuwe dag, vol boerse activiteiten.
Begint het te kriebelen? Schrijf je dan snel in, want we willen er samen met jou een
onvergetelijke zomervakantie van maken!

Dit jaar organiseren we twee kampen voor 6- tot 12-jarigen (m.a.w. kinderen van de lagere
school) : Z1 en Z2. We werken elke voormiddag op boerderij: in de stallen, de moestuin, de
keuken of de bakkerij. Na de middag staan er leuke spelactiviteiten op het programma. ’s
Avonds zorgen we opnieuw voor de dieren en ronden we de dag af met een korte
avondactiviteit.
Voor jongeren vanaf 12 jaar hebben we
deze zomer geen aanbod.

Data:
Z1: van do 4 juli t.e.m. di 9 juli
voor 6- tot 12-jarigen
Z2: van ma 15 juli t.e.m. za 20 juli
voor 6- tot 12-jarigen
Deelname aan een boerderijkamp kost €195.

Inschrijven kan vanaf nu per e-mail.
Stuur naam, adres en geboortedatum met
de vermelding van de kampperiode naar
info@viersprong.be .
Na onze bevestiging kan het kampgeld
gestort worden op het rekeningnummer
BE51 5230 4004 0362.
De praktische inlichtingen ontvangt u enkele weken voor de aanvang van het kamp.

Wil je vooraf al eens bezoekje brengen aan
kinderboerderij De Brem? Dat kan!
Op zondag 31 maart 2019 ben je welkom tussen 11
en 16 uur. Je kan al eens komen rondkuieren op de
boerderij en deelnemen aan heel wat leuke activiteiten.
Ook een hapje en een drankje zullen niet ontbreken!
Op de open-boerderij-dag zijn er ook medewerkers van
vzw De Viersprong om kennis te maken en op al je
'kampvragen' te antwoorden!
Adres: Oude Arendonksebaan 36
2360 Oud-Turnhout
Hopelijk tot dan of tot in de zomervakantie!!
Het Viersprongteam.

Een welgemeende dankjewel aan alle monitoren die er telkens weer
een beestig plezant kamp van maken!

