
 



Het domein De Lovie is een uitgestrekt park, met een écht kasteel, 
mooie natuur en heel veel boeiende verhalen… 

Maar wist je dat je er nu ook terecht kan voor actieve, leuke 
en leerrijke uitstappen met je klas? 

 
De Lovie vzw en het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels 

stelden een aanbod samen van activiteiten voor klassen uit het 
basisonderwijs en andere groepen kinderen. Al deze activiteiten kun 

je beleven op het kasteeldomein De Lovie.  
 
De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. 

Zowel aan huis als in onze locaties, ondersteunen wij kinderen, 
jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en 
wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en 

een sterk netwerk verweven met de samenleving. Meer info vind je 
op www.delovie.be.  

Volg je ons al op Facebook en Instagram?



Op de boerderij van De Lovie werken personen met een 

verstandelijke handicap. Ze verzorgen de kleine boerderijdieren 

en kweken allerlei fruit en groenten in de boomgaard, op de ak- 

ker en in de serres. In de belevingstuin kan je al je zintuigen 

gebruiken. Het bezoek varieert naargelang het seizoen en het 

weer. Een aantal mogelijke activiteiten zijn fruit plukken in de 

boomgaard, een bezoek aan het confituuratelier, snoezelen met 

de dieren, eieren rapen, groenten ontdekken,… een aangename 

en ongedwongen kennismaking met de bewoners van De Lovie 

en hun boerderij! 

 
DOELGROEP kleuters, 1e, 2e en 3e graad lager onderwijs 
DUUR 2 uur 
BEGELEIDING door een medewerker van De Lovie en minstens 1 leerkracht 
PERIODE september tot november en maart tot juni 
GROEP maximum 25 kinderen 
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap 

West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor 

deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente 

doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente. 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien 
CONTACT VOOR RESERVATIE 

De Lovie vzw 

Angie Verbrigghe 

Krombeekseweg 82, 

8970 Poperinge 

T 057 33 49 65 

E angie.verbrigghe@delovie.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het grote domein De Lovie telt verschillende kleine poelen en 

vijvers, nu eens in het open veld, dan weer tussen de bomen. 

Kinderen maken tijdens deze activiteit kennis met een hand- 

vol wonderlijke planten en diertjes (salamanders, kikkers, rug- 

genzwemmers,...) die in of rond deze natte plekken leven. Wat 

groeit, zwemt, vliegt of trippelt er daar in of langs het water? Met 

een schepnet speur je naar deze wateracrobaten en zoeken we 

samen naar hun naam. Trek alvast die laarsjes aan tegen natte 

voeten! 

 
 

DOELGROEP kleuters, 1e en 2e graad lager onderwijs 
DUUR 2 uur 
BEGELEIDING door een medewerker van De Lovie en minstens 1 leerkracht 
PERIODE april tot juni 
GROEP maximum 25 kinderen 
PRIJS € 50 De gemeente en de steden uit het Regionaal Landschap 

West-Vlaamse Heuvels bieden scholen een financiële tegemoetkoming voor 

deze activiteit aan. Je moet je gidsbeurt wel ruim voordien aan de gemeente 

doorgeven. Vraag naar meer info bij de milieudienst van je gemeente. 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien 
CONTACT VOOR RESERVATIE 

De Lovie vzw 

Angie Verbrigghe 

Krombeekseweg 82, 

8970 Poperinge 

T 057 33 49 65 

E angie.verbrigghe@delovie.be 
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Kwebbel-eend vertelde Lowie het verhaal van een zekere opa Gust. Dat was echt “een boom van een kerel” 

en “heeeeel oud en wijs maar ook een beetje vergeetachtig”. Hij is de oudste inwoner van dit park. Hoe oud 

opa Gust is of hoe hij eruit ziet, weten we niet. Dat vertelde die kwebbel-eend er niet bij. 

Op zoek dus naar opa Gust! 
 

 
DOELGROEP Deze speurtocht is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 8 tot 12 jaar, 

of voor kleinere klasgroepjes met begeleidende leerkracht. 

DUUR ca. 2 uur 
BEGELEIDING 1 leerkracht of volwassene per groepje van 5 à 10 kinderen. 
PERIODE heel het jaar 
GROEP Deze speurtocht speel je best in groepjes van 5 à 10 kinderen. 
PRIJS € 1 per kaart. 
EXTRA Aangepaste kledij en schoeisel voorzien. Deze speurtocht start op de Parking Kasteel van het domein De Lovie (ingang via 

Krombeekseweg 82). 

Om deze speurtocht te spelen, heb je per gezin of groepje een kaart met zoektocht nodig. Deze kaart vind je in de winkel in het kasteel 

Jules & Jolies (Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge), bij de Dienst voor Toerisme van stad Poperinge en bij het Regionaal Landschap 

West-Vlaamse Heuvels in het Bezoekerscentrum De Palingbeek te Zillebeke. De openingsuren van de winkel Jules & Jolies vind je 

terug op www.delovie.be. 
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http://www.delovie.be/

