Open zondagen op Schoolhoeve De Campagne:
nu met zoektocht voor gezinnen en foodtruck

Van april tot oktober opent Schoolhoeve De Campagne elke tweede zondag van de
maand de deuren. De kinderboerderij in Drongen is dan open voor bezoek van 14
tot 17 uur. Nieuw dit jaar zijn de kijkdozenroute voor gezinnen en de aanwezigheid
van een foodtruck. Samen met de restauratie van de hoeve en het vernieuwen van
het sanitair (volgend jaar) wordt de Schoolhoeve nog meer geschikt om zowel
scholen als gezinnen te ontvangen.
De Schoolhoeve is bekend terrein voor vele Gentse klassen. Om ook meer gezinnen de
kans te geven om de kinderboerderij te bezoeken, zijn er de open zondagen. Kinderen
kunnen er kennismaken met de boerderijdieren, de zeven geitjes zoeken in de
kijkdozenroute of zich uitleven op de speeltuin.

Kijkdozenroute voor gezinnen

De kijkdozenroute is een extra activiteit voor gezinnen die de kinderboerderij bezoeken.
In acht kijkdozen, verspreid over de boerderij, gaan de kinderen op zoek naar zeven
geitjes en een vos. Op dinsdag 3 april 2018 werd de route, in het kader van de
Jong&Wijze Maand, feestelijk geopend. Kinderen konden die dag de zoektocht doen,
naar het boerinnentheater kijken en de boerderijdieren knuffelen en voederen.
Tijdens de openingsuren van de Schoolhoeve kunnen bezoekers een formulier voor de
zoektocht afhalen aan het onthaal, voor twee euro per kind.

Foodtruck
Voor het eerst zullen bezoekers van de open zondagen een hapje of drankje kunnen
aankopen op de boerderij. 'Matthi's Foodtruck' zal iedere open zondag aanwezig zijn.
Bezoekers kunnen er terecht voor een (bio)drankje, dessert of aperitiefhapje. In het
aanbod van de foodtruck wordt de voorkeur gegeven aan bioproducten, producten van
eerlijke handel of van lokale, Gentse leveranciers. Om afval te voorkomen, serveert
'Matthi's Foodtruck' alles in glazen tassen, afwasbare potjes, plankjes en borden.

'Schoolhoeve de Campagne is niet enkel toegankelijk voor scholen, maar ook voor
gezinnen en individuele bezoekers. Met de open zondagen, de kijkdozenroute en
het aantrekken van een foodtruck willen we een bezoek aan de kinderboerderij op
zondag nog aantrekkelijker maken voor hen!'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Praktisch
Openingsuren: van april tot en met oktober is Schoolhoeve De Campagne elke tweede
zondag van de maand open van 14 tot 17 uur. Op weekdagen is de kinderboerderij open
van 9 tot 16.30 uur. Woensdagnamiddag blijft de boerderij een halfuur langer open, tot 17
uur.
Adres: Schoolhoeve De Campagne, Gijzelstraat 14, 9031 Drongen
Met het openbaar vervoer: lijn 18, richting Drongen Luchteren - (Merendree), halte
Catriestraat
De kijkdozenroute is verkrijgbaar aan het onthaal, voor twee euro kind.
Informatie
Hedwig Van Schaeren, Schoolhoeve De Campagne, tel. 09 323 51 21, email hedwig.vanschaeren@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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