- educatief spel -

welkom

op onze avontuurlijke bioboerderij

Trek je wandelschoenen aan en kom samen
met je klas op bezoek op onze bioboerderij!
We dompelen jullie op een speelse en educatieve
manier onder in de werking van een korte keten
landbouwbedrijf waar alles draait rond duurzame
en lokale voeding.

Boerke Buiten is een actieve
belevingstocht langs verschillende
locaties op de campus van
Sint-Ferdinand in Lummen. Als
deelnemer gebruik je al je zintuigen
- proeven, ruiken, zien, voelen,
horen - om opdrachten tot een
goed einde te brengen. Zo kom je

al spelenderwijs meer te weten
over ons duurzaam landbouwbedrijf en de korte keten. Hier bij De
Winning ervaar je de hele cyclus,
letterlijk van het zaadje tot op je
bord.
In ons biologisch land- en
tuinbouwbedrijf doen we aan veeen groenteteelt. In onze
productieafdeling verwerken we de
ruwe producten van de boerderij en

we verkopen die in onze
hoevewinkel en ons Eetkafee.
Zo ontdek je onder meer welke
weg de melk aflegt, welke
groentjes in welk seizoen groeien,
wat het verschil is tussen groenten
en fruit, en tussen hooi en stro. Met
een tof spel bosbingo leg je de link
tussen de natuur en een duurzame
teelt. En weet je al wat je in onze
ijskelder kan vinden? Welke dieren
op onze boerderij wonen?

Voor wie?
Boerke Buiten is op maat van personen met een beperking,
zowel kinderen en jongeren uit het buitengewone lagere en
secundaire onderwijs als volwassenen uit dagcentra. Ook
kinderen uit de lagere school beleven zeker veel plezier aan
het spel.
“De spelletjes zijn heel afwisselend. Het is tof dat je zoveel
mag aanraken en kan zien. Het is ook fijn dat je zoveel vrijheid
krijgt om heel de boerderij te verkennen.” Wout (10 jaar)

“Een heel ervaringsgericht spel op maat van de kinderen, waarbij ze al hun zintuigen
gebruiken. En dat op een heerlijk groene locatie. Een echte aanrader.” Juf An, Warandeschool in Diest
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Het spel bestaat uit twee versies. De route telt telkens acht spellocaties.
VERSIE 1 is gericht op kinderen met een mentale leeftijd
van minder dan acht jaar. De spelers krijgen per team een
boodschappenlijstje. Door de opdrachten op de verschillende locaties uit te voeren, verzamelen ze kaarten met
producten op die ook echt te koop zijn in de hoevewinkel.
Slagen ze er in om alle producten op het boodschappenlijstje te bemachtigen?

VERSIE 2 mikt op kinderen met een mentale leeftijd van
meer dan 8 jaar. De spelers krijgen per team een
plattegrond van een nog leeg landbouwbedrijf. Door
opdrachten op verschillende locaties tot een goed einde te
brengen, verzamelen ze onderdelen voor hun landbouwbedrijf. Het doel is om hun bedrijf niet enkel uit te breiden,
maar ook zo duurzaam mogelijk te maken. Op de
bonuskaarten die ze kunnen winden, vinden ze innovatieve
tips over duurzaamheid. Welk team slaagt er in zo
duurzaam mogelijk te boeren?

Het spel kan worden aangepast op maat van de doelgroep.
Zo hoeven niet alle opdrachten afgewerkt te worden, of
kunnen er varianten worden uitgewerkt naargelang het
kennisniveau, de mobiliteit of de grootte van de groep.
De spelbegeleider van De Winning leidt het spel in goede
banen.

Aantal spelers per groep: 4 – 12 deelnemers
Speltijd: 2 – 3 uur
Deelnameprijs
5 euro per deelnemer. Hiervoor krijgt elke deelnemer na
afloop ook een heerlijk ijsje gemaakt met melk van onze
eigen biokoeien en een leuke herinnering aan hun uitstapje.

Locatie
De Winning, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen

Liever geen spel spelen, maar wel een bezoek brengen
aan onze boerderij? Dat kan!

Boerderijbezoek | een actieve tocht op onze boederij, van koe
tot schaap, van zaadje tot bloemkool, van melk tot ijsje.
Tochtje met de boerentram | reserveer je ritje

Praktisch
Reserveer minstens twee weken op voorhand. Zorg voor aangepaste kledij. Bij noodweer
kunnen we de activiteiten afgelasten. Er is een begeleider van De Winning, maar de
leerlingen blijven gedurende het hele bezoek onder toezicht van de leerkracht.

Meer info
Wil je graag met je klas op bezoek komen?
Neem dan contact op met Stijn via stijn.pollaris@dewinning.be

KarWij is een merk van de smaakmakers van De Winning
sint-ferdinandstraat 1 | 3560 lummen | t. 013 53 11 59 | info@dewinning.be

www.dewinning.be

Dit educatieve spel is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
en de provincie Limburg. En met de educatieve ondersteuning van Plattelandsklasse

