
Overzicht van de activiteiten op de Oosterhoeve  2022 

 

365 dagen per jaar : open voor bezoekers om naar de dieren te komen kijken, in het 

speeltuintje te spelen of een kopje koffie te drinken. 

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00u, ( schoolvakanties tot 12.00u), 

Zaterdag van 9.30 tot 12.00u,  zondag minimaal van 10.00 tot 12.00u ( vaak tot 

16.00u). 

 

Dagelijks : verhuur ruimte aan zorgboerderij i.v.m. dagbesteding voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Dagelijks : verhuur ruimte aan zorgboerderij i.v.m. individuele begeleiding aan mensen 

van zowel buiten als binnen.   

 

Maandelijks : verhuur ruimte aan kleine particuliere school die leerlingen op 

natuurbelevingsgerichte wijze lesgeeft. Ze komen 1 of 2 x per maand. 

 

 

Elke woensdag van 2 uur tot half 4 : 

pannenkoeken voor € 1,00 per stuk, om mee te nemen of om op de boerderij op te 

eten.  

 

Zaterdag in maart : NL-Doet.  Klussers welkom, graag tevoren opgeven. 

 

Op een zondag in mei : schaapscheerdag. 

 

Zaterdag in september : Burendag, gratis koffie met iets lekkers. 

 

Zondag in november : Bezoek de logeerkamer van Sinterklaas. 

 

 

 

Diergericht : 

- Open dagen. 

- Voorlichting en informatief.  

- Schoolbezoeken : dagelijks ( maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) komen er 

2 kleuterklassen op bezoek. Daarnaast 1x per week een peutergroep, voor een 

lesje natuurbeleving. 

- Leerwerkplaatsen : het hele jaar door enkele stagiaires vanuit dier- en 

groenonderwijs. Daarnaast ook altijd stagiaires van begeleidende opleidingen 

zoals Social Work, Pedagogiek, Stoas of HZW ( Helpende Zorg en Welzijn), om 

te leren hoe ze mensen vanuit bepaalde doelgroepen kunnen ondersteunen. 

 



 

 

Wijkgericht : 

- Spelen in natuurlijke omgeving : kan altijd tijdens openingstijden. We zijn 365 

dagen per jaar open ( indien toegestaan door overheid). Bij voorkeur van 8.30u 

tot 16.00u, maar in schoolvakanties tot 12.00u i.v.m. minder vrijwilligers 

beschikbaar.  

- Aangenaam verpozen : tijdens openingsuren.   

- Start- en eindpunt van IVN, Scouting, avondvierdaagse etc. 

 


