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Ons aanbod 
Met je klas op vakantie  
Met de grote omheinde tuin en de vele boerderijdieren is De Kleppe het ideale domein voor 
openluchtklassen. Het buitendomein met zorgboerderij en een belevingstuin is uniek. De Kleppe 
is een vakantieplek waar kinderen in contact kunnen komen met dier en natuur. Je kan zelfs een 
belevingsdag met de dieren inplannen. De vroege vogels kunnen 's ochtends helpen bij 
het verzorgen van de dieren. 

De parel van De Kleppe is onze mooie belevingstuin, petanquebaan, theaterarena, barbecue, 
kampvuurplaats en een traditionele houtoven om je eigen pizza’s of brood te maken. Iedereen kan 
meedoen: eigen deeg kneden, uitrollen, pizza beleggen en heerlijk smullen… Onze 
activiteitenkoffers zullen voor uren sport- en spelplezier zorgen. En in de buurt zijn er ook tal van 
leuke en betaalbare activiteiten. De ideale omgeving om je met je leerlingen helemaal uit te leven. 

De mogelijkheid tot openluchtklassen bij De Kleppe richt zich specifiek tot klassen van het 
Buitengewoon Onderwijs waar de begeleiders leerkrachten zijn die een aangepaste omgeving 
nodig hebben voor het organiseren van openluchtklassen voor leerlingen in dagonderwijs. 

Het verblijf 
De Kleppe heeft vier toegankelijke vakantiehuizen die samen of apart kunnen worden gehuurd. 
Voor openluchtklassen gebruiken wij steeds de Grote Kleppe onze grootste zelfstandige 
verblijfseenheid voor een groep van minimaal 25 en maximaal 28 personen. Eventueel kan dit 
uitgebreid worden met de Kleine Kleppe die een groep van maximaal 15 personen kan ontvangen 
en/of de Mini-Kleppes 1 en/of 2 die voor 4 of 6 personen gebruikt kunnen worden en uitbreidbaar 
door het gebruik van de slaapbanken in de leefruimte. Het absoluut minimum voor een OLK is dus 
25; het maximum is 55 personen.  

Meer details over de indeling en inrichting staan op onze website. Je vindt er ook grondplannetjes 
van de gemeenschappelijke ruimtes en van de kamers (er zijn kamers voor 1, 2, 3 en 4 personen, 
sommigen hebben hoogslapers), zodat je vooraf makkelijk al een kamerverdeling kan opmaken.  
Vakantiehuis  

De Kleppe is zeer toegankelijk voor mensen met een fysieke, mentale of visuele beperking. De 
ruimtes en de tuin zijn toegankelijk voor rolstoelen. Een snoezelruimte en een time-out ruimte 
staan ter beschikking.  Snoezelruimte  

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/vakantiehuis
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/snoezelruimte
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Maaltijden 
Wij verzorgen je maaltijden in volpension, van een warm middagmaal op de dag van aankomst tot 
het warm middagmaal op laatste dag. Een vast menu, op vaste tijden. Water is steeds gratis 
beschikbaar, behalve koffie, melk en fruitsap voor het ontbijt zijn de overige dranken bij de 
maaltijden niet inbegrepen. Net zoals de snacks en vieruurtjes breng je deze zelf mee.  

Wij koken niet zelf! Voor de maaltijden werken onze vrijwilligers voor de catering samen met 
traiteurs, bakkers en broodjeszaken. Wij kunnen helaas géén glutenvrij, lactosevrij, halal of 
veganistische maaltijden aanbieden. Indien tijdig aangevraagd kan de traiteur wel een 
vegetarische vervangingsmaaltijd voorzien. Voor alle andere specifieke dieetwensen of 
allergieën van individuele gasten moet de groep zelf instaan.  

De vrijwilligers voor de catering zijn geen koks of keukenpersoneel maar zij zullen je met plezier 
bijstaan voor de ontvangst, het dekken van de tafels en de efficiënte verdeling van de maaltijden. 
Zij staan natuurlijk ook in voor de afwas! 

Op het Menu 
Tijden - Telkens op vaste tijden: Ontbijt om 8u30, Middagmaal om 12u, Avondmaal om 18u 

Ontbijt - Elke dag een ander gevarieerd ontbijt telkens met fruitsap, koffie en melk. 

Middagmaal 

Dag 1:  Soep van de dag – Kipfilet met appelmoes en krieltjes – Chocolademousse 

 Vegetarisch alternatief (op bestelling): Veggie chicken nuggets 

Dag 2:  Soep van de dag - Hamburger, seizoensgroenten, natuuraardappelen – Vanillepudding 

Vegetarisch alternatief (op bestelling): Veggie burger 

Dag 3: Soep van de dag – Braadworst, wortelpuree - Ijshoorntje  

Vegetarisch alternatief (op bestelling): Veggie braadworst 

Halal - Onze traiteur heeft geen Halal certificering. Als alternatief voor dag 2 kan een 
rundshamburger besteld worden. 

Vegetarisch - Op dag 3 is het middagmaal vegetarisch, op de andere dagen kan een 
vegetarische middagmaal gevraagd worden (traiteur beslist dans volgens mogelijkheden, kan 
een koud slaatje worden of een vegetarische pasta!). 

Avondmaal 

Dag 1:  Belegde broodjes: mix kaas – hesp – boulet (zonder mosterd) / met en zonder groenten 

Dag 2:  Grote sandwiches: mix salami – préparé – krab – kip-curry / mix met en zonder groenten 

Bij 4-daagse: 

Bij een 4-daagse OLK 

Dag 3: Belegde broodjes: mix smos – smak – hesp / mix met en zonder groenten 

Dag 4: Soep van de dag – Balletjes in tomatensaus, puree – Fruit van het seizoen 
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Aankomst 
Ten vroegste om 11u30, je kan de accommodatie nog niet betreden omdat de schoonmaak nog 
aan de gang is; de bagage kan worden afgezet en de groep kan even de tuin verkennen om aan 
te sluiten voor het middagmaal om 12 uur.  

De formele check-in (tonen van de lokalen, kamers en uitrustingen) met één of twee leerkrachten 
moet in onderlinge afspraak gebeuren. Ofwel rond 11u30 ofwel rond 13 uur, net na het 
middagmaal.  Hiervoor word je onthaald door één van onze “onthaalvrijwilligers” die speciaal naar 
De Kleppe komen om je rond te leiden. De kamers en bovenverdieping worden nog 
schoongemaakt na vertrek van vorige gasten; om deze reden is de bovenverdieping met de 
slaapkamers op de dag van aankomst pas vanaf 15u toegankelijk. 

Vertrek 
Om het verblijf gereed te maken voor de volgende groep, moeten de slaapkamers van de eerste 
verdieping (Grote Kleppe en Kleine Kleppe) voor 10u vrijgemaakt worden. Om 10u30 doen we dan 
de formele check-out samen met de verblijfsverantwoordelijken van de groep. Het verblijf wordt 
afgerond met het middagmaal om 12u in de verblijfsruimte op de benedenverdieping. Ten laatste 
om 13u moet ook deze ruimte vrijgemaakt worden voor de eindschoonmaak en moet de groep 
dus afscheid nemen van hun verblijf in de Kleppe. 

Agenda 
 Dag van aankomst 

Vanaf 

11 uur 30 

(kan niet vervroegd worden, wegens schoonmaak)  

Aankomst van de groep  

12 uur Eerste warm middagmaal 

11u30 of 13 u Check-in en rondleiding van de groepsverantwoordelijke met de 
onthaalvrijwilliger van De Kleppe 

15 uur De kamers zijn grondig gepoetst en vrij voor gebruik 

18 uur  Eerste avondmaal 

 Vervolg-dag (dag 2, soms ook dag 3) 

8 u 30 Ontbijt 

12 uur  Warm middagmaal 

18 uur Avondmaal 

 Dag van vertrek 

08 uur 30 Ontbijt 

10 uur De bovenverdieping (slaapkamers) moet volledig vrijgemaakt zijn 

Tussen 10 en 12 
uur 

Check-out door groepsverantwoordelijke op uur zoals vooraf afgesproken 
met vrijwilliger voor de check-out.  

12 uur Laatste warm middagmaal 

13 uur  Alle lokalen moeten vrijgemaakt zijn  
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Een openluchtklas reserveren  
Reserveren kan niet via het online boekingssysteem voor het huren van een vakantieverblijf. Voor 
het boeken van een openluchtklas (verblijf met traiteurdienst en schoonmaak) stuur je steeds een 
mailtje met je vragen naar info@dekleppe.be met je gegevens. Wij nemen dan contact met je op. 

Praktisch 
De verantwoordelijken van de groep worden ruim op tijd (2 à 3 maand vooraf) gecontacteerd en 
bijgestaan met de nodige info en documenten.  

Belangrijke documenten hierbij zijn:  
• De zorgfiche voor het geval de groep zorghulpmiddelen nodig heeft. 
• De zorgnetwerkfiche voor het geval de groep zorgondersteuning nodig heeft. 
• Het verzoek tot betaling van het voorschot en saldo. 
• De deelnemerslijst die je vooraf moet invullen. 
• De afspraken rond de belevingsactiviteiten. 
• Het Huishoudelijk Reglement van De Kleppe om na te lezen. 

 
Met onze activiteitenwaaier hieronder stellen we verschillende mogelijke activiteiten voor zodat je 
zelf een programma op maat van je klas kan samenstellen. 

  

mailto:info@dekleppe.be
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Activiteitenwaaier 
Om je verblijf zorgeloos te laten verlopen hebben we een activiteitenwaaier samengesteld zodat 
je snel en eenvoudig zelf een programma op maat van je doelgroep kan opmaken. Je verblijf wordt 
zo een echte vakantie voor de hele groep.  

Is er een activiteit of beleving tussen die je interesseert? Bezoek dan zeker ook onze website want 
daar vind je veel meer informatie, prijzen en doorverwijzingen. Op de website staan trouwens ook 
nog vele andere activiteiten vermeld. Zoals: Dichtbij (< 20km) 

 Reserveer steeds tijdig al je activiteiten en controleer zeker ook de voorwaarden, prijzen en 
openingsuren van je activiteiten op verplaatsing. De prijzen vermeld in dit document kunnen 
onderhevig zijn aan wijzigingen. 

Belevingsdag  
Een belevingsdag op het domein - onze absolute topper! 

Verschillende activiteiten zorgen voor een levendig contact tussen de kinderen en de Kleppe-
dieren. Dat is vaak verrassend, schept een unieke band, en is altijd heel leuk. Van april tot eind 
oktober combineren we dit ook met activiteiten in de tuin en de moestuin, en kan je onze 
natuurproducten proeven en ruiken.  

Je moet hier uiteraard wel zorgen voor voldoende 
begeleiding. De belevingsdag: 
 kan op dinsdag en/of donderdag van 9u30 tot 11u45 
en van 13u30 tot 15u30 (4x per week) 
 € 10 per kind (of €5 voor een ½ dag) 
We starten de belevingsdag trouwens steeds met de 
dagelijkse dierenverzorging (zie verder).  
 Reserveer ruim op tijd voor je verblijf. Eenmaal ter 
plaatse kunnen we dit sowieso niet meer regelen met 
onze “dieren-fluisteraars”. 

 

Dierenverzorging 
Uiteraard krijgen onze dieren dagelijks zorgen. Voor zover er Kleppe-vrijwilligers beschikbaar zijn 
en voor maximum 5 kinderen kunnen ze elke ochtend samen met hun begeleiders aansluiten bij 
deze verzorging. Dit is gratis, maar enkel mogelijk indien niemand van de in De Kleppe aanwezige 
groepen een betalende belevingsdag reserveerde, want dan maakt de dierenverzorging deel uit 
van deze belevingsdag! 

Uren Dierenverzorging - In combinatie met een belevingsactiviteit (dinsdag en/of donderdag): 
vanaf 9u, onmiddellijk gevolgd door de belevingsactiviteit met dezelfde groep en duurt tot 11u45. 
Indien enkel dierenverzorging (enkel op dagen zonder belevingsactiviteit): start 9u tot 10u à 
10u30 voor maximum 5 kinderen (+ begeleiding). 
 
  

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/dichtbij-20km
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Activiteitenkoffers 
Maak gratis gebruik van onze spelkoffers op maat van je groep. 

Reuzenmemory met de Kleppe-dieren 

Misschien het ideale, laagdrempelig spel om 
het domein en de Kleppe-dieren te leren 
kennen op de eerste dag van je verblijf? Dit 
spel kan je aanpassen op maat van je 
doelgroep en kan zowel binnen als buiten 
worden gespeeld. Je kan dit desgewenst op 
een vaste locatie doen (binnen, tuin, …), maar 
ook door telkens echt op zoek te gaan naar de 
dieren en zo samen het domein te verkennen 
(aanrader). 

Sport- en spelkoffer 
Met een grote variatie aan spelmateriaal: 

Kubbspel (2x) 
set (metaal) jeu de boules (4x) 
set jeu de boules met stoffen zakjes (5x) 
Domino-spel 
Reuzenkaartspel 
mega grote Mens-erger-je-niet 
blikgooien 
disc deluxe – frisbee spel 
lederen voetbal 
plastiek voetbal 
foam voetbal 

Fischstick reuzeganzenbordspel 
Dit is een door de Kleppe ontworpen 
reuzegroot bordspel dat zowel binnen als 
buiten kan gespeeld worden. Een spel met 
weetjes, doe-opdrachten en quizvragen op 
verschillende niveaus. Niet bruikbaar voor 
kindjes type 2, wel voor basisaanbod.  

Opgepast: dit spel vraagt enige 
voorbereidingstijd om de spelregels te 
doorlezen voor de begeleiders. 
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Verhalen rond het kampvuur 
Achteraan in de tuin is een grote vuurplaats. Hier mag je op aanvraag gerust een kampvuur maken. 
Hout wordt gratis ter beschikking gesteld, maar de verhalen moet je zelf vertellen… Uiteraard moet 
het vuur volledig gedoofd worden bij het verlaten van de vuurplaats. 

 

De arena en poppenkast 
In de nabijheid van de vuurplaats is er ook een prachtige arena, in halve maan opstelling, voor 
allerhande voorstellingen, toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Je kan hier zelfs een 
poppenkast houden (poppen breng je zelf mee). 

 

Snoezelruimte 
De Kleppe heeft een mooie toegankelijke snoezelruimte ter beschikking. In de snoezelruimte vind 
je onder meer comfortabele lig- en zitplaatsen met vloermatten, kussens, zitbanken en zitzakken, 
een cocoon hangmat, een bubbelunit, rainflower, discolamp, geurvernevelaar, projecties op de 
muur, muziek, een voelmuur, een spiegelpraatpaal, een gekke bekkenspiegel, verduisterende 
gordijnen, dekentjes, massagemateriaal, een geurende geluidendobbelsteen,… 

 

 

 

 

 

 

De snoezelruimte is vrij toegankelijk, maar wel enkel onder begeleiding. 

 

Time Out ruimte 
Onze time-out ruimte biedt een veilige omgeving tijdens crisismomenten. Als iemand van de groep 
nood heeft aan een ruimte om zich te kunnen afzonderen, om tot rust te komen, dan staat de time-
out ter beschikking. Deze ruimte zonder enige vorm van prikkels of aanmoediging is veilig voor 
henzelf en de anderen. 

  

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/snoezelruimte
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Auti - box 
De Kleppe heeft het Autismevriendelijk label. In deze koffer vind je allerlei ondersteunings-
materiaal en hulpmiddelen voor personen met autisme. Het gebruik van de Auti-box is - net als 
het gebruik van onze andere zorghulpmiddelen - volledig gratis. Al onze zorghulpmiddelen kan je 
aanvragen voorafgaand aan je verblijf.  

Inhoud Auti-box:  

3 study buddy’s 
4 time timer's 
2 digitale kookwekkers  
2 hoofdtelefoons 
10 meeneembare planners met planstrook van klittenvilt 
5 doosjes met pictogrammen voor de dagplanning 
7 led nachtlampjes op batterij 
 

 
 

Houtoven 
In de tuin bouwden we in 2021 een rolstoeltoegankelijke houtoven om zelf pizza’s maken. Een hele 
fijne groepsactiviteit in openlucht! Je kan alles in eigen handen nemen: ingrediënten kopen, de 
oven aanleggen, het deeg kneden met de grote professionele kneder, de pizza’s uitrollen, 
beleggen, afbakken in de oven en smullen maar!  

We hebben alle recepten, ingrediëntenlijsten en boodschappenlijstjes ter plaatse. Download van 
de site het volledige draaiboek voor de houtoven. In dit draaiboek vind je de handleiding voor de 
oven, het stappenplan om pizza te bereiden, recepten en de benodigde boodschappen. Houtoven 

Laat ons minimum twee weken vooraf 
weten indien je tijdens je openluchtklas gebruik 
wenst te maken van de houtoven, dan bekijken 
we welk middag- of avondmaal we kunnen 
vervangen door deze activiteit. Het gebruik van 
de  houtoven, het hout en de Italiaanse pizza-
bloem krijg je dan in ruil. De andere kosten dien 
je zelf te dragen.  

We bieden je een gedetailleerde 
handleiding, maar je moet zelfstandig aan de 
slag met de oven en dient zelf te zorgen voor 
de aankoop van alle andere ingrediënten. 

 

  

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/houtoven-barbecue-en-vuur
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Andere activiteiten ter plaatse 
De Kleppe ligt in het hart van de Vlaamse Ardennen, een schitterende streek waar altijd iets te 
beleven valt. We geven je hierbij een overzicht van enkele (vaak ook financieel) laagdrempelige 
en leuke activiteiten ter plaatse.  

 

Wandelen in Everbeek 

 
De Kleppe stippelde zelf een mooie plaatselijke 
wandelroute van ongeveer 5 km uit. 
 
 deze is volledig toegankelijk voor rolstoelen.  
 
Verder zijn er tal van andere mooie bewegwijzerde 
wandelingen. 
 

 

 

Yoga en relaxatie 

Yoga-sessie voor groot en klein, gegeven ter plaatse op De 
Kleppe,  

 Op maat en voor iedereen toegankelijk. 

 85 euro / uur, ongeacht aantal deelnemers 
Minstens 1 week op voorhand aanvragen (sessie op 
maat) 
 Info en reservaties: https://andersleven.weebly.com  of 
tonia.meulenijzer@telenet.be   gsm 0486/048 240 

 

Heppie massage 

Deze uitgekiende massage werd door Helen Lodder van Massageconcept International 
ontworpen voor kinderen met autisme, maar is ook heel bruikbaar voor kinderen met AD(H)D of 
het syndroom van Down, voor hoog-sensitieve kinderen of kinderen die moeilijk inslapen, snel en 
vaak boos worden of zich minder goed in hun vel voelen. Ook voor volwassenen met of zonder 
beperking. De Heppie massage wordt over de kleren heen gegeven, tenzij anders aangegeven. 
Gegeven ter plaatse op De Kleppe.  

30 euro / half uur, op voorwaarde dat er 3 sessies dezelfde dag na elkaar geboekt worden.  

 info en reservaties: https://andersleven.weebly.com  of tonia.meulenijzer@telenet.be  gsm 
0486/048 240 

  

https://andersleven.weebly.com/
mailto:tonia.meulenijzer@telenet.be
https://andersleven.weebly.com/
mailto:tonia.meulenijzer@telenet.be
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Creatieve workshop 

Reserveer bij Tamara voor een gezellige creatieve workshop op De Kleppe. Tamara staat al 16 
jaar in de zorg en heeft zelf een dochtertje met het syndroom van Down. Ze stelt een workshop 
samen op maat van je groep. Gegarandeerd een leuke namiddag voor iedereen. 

 Toegankelijk voor iedereen.  

Enkel op reservatie. Donderdag van 13u00 tot 15u30. 

 15 euro pp - koek inbegrepen. Begeleiders gratis. Maximum 10 personen. 

Reserveer bij Tamara.creatief.atelier@gmail.com  of 0498/15.25.31 

 
 

Breakout Speeltuin  

Rechtover De Kleppe in de Cordenuitstraat (achter het zaaltje De Cordenuit) is er een rustige, 
mooie en voldoende ruime speeltuin om je even leuk af te zonderen met je groep. 

 

 

Andere activiteiten op verplaatsing  
Naast de activiteiten ter plaatse, zijn er nog tal van mogelijkheden in de buurt of regio. We geven 
hieronder een korte selectie in dit bundeltje waar we je aandacht op willen vestigen, maar een 
volledig overzicht vind je op onze website.  In de buurt 

Eigen transport voorzien is vaak aangewezen. 

 

Familybowling De Kaai 

 

Acht moderne bowlingbanen.  

 Toegankelijkheid: Bowlingramp aanwezig (dit is 
een hellend vlak waar je met een rolstoel onder kan 
rijden), een ideaal hulpmiddel voor personen met 
een motorische handicap en een zwakke 
handfunctie. 

 6,5 km van De Kleppe / Bus (lijn 78) van aan De 
Kleppe tot Geraardsbergen centrum. Reken op 30 
min reistijd. 

 website: Family Bowling De Kaai 

 

mailto:Tamara.creatief.atelier@gmail.com
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/de-buurt
https://www.bowlinggeraardsbergen.be/
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Natuurcentrum De Helix 

De Helix is het Vlaams Kennis en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu. Er zijn twee permanente 
tentoonstellingen : “Milieu en Gezondheid” en “Stilte en Geluid” en er is een educatieve tuin. Ze 
hebben een ruim aanbod mogelijke activiteiten en workshops voor kinderen. Zoals: 

 Het rolstoeltoegankelijk Kronkelend Natuurbeleefpad  

 Het Beestig Bordspel  

 Toegankelijkheid: Rolstoeltoegankelijk en invalidentoilet aanwezig. 

 12km van De Kleppe / Bus 78 tot Geraardsbergen, dan Bus 76 tot De Gavers en kleine 
wandeling, maar reken minstens 1 u 15 reistijd.  

 
 Met eigen vervoer: ongeveer 20 min reistijd. 
 
Adres: Hoogvorst 2 – 9506 Grimminge 

Website De Helix  

 

 

 

 

 

Hoeve-ijs Bolleke Boe 

 Zin in een ijsje, een pannenkoek, een wafel, … ? Even 

verpozen tijdens het wandelen? Dan kan je terecht in deze 
sfeervolle ijshoeve met zonneterras (en speeltuin) en in alle 
rust genieten van hun heerlijk ambachtelijk hoeve-ijs, verse 
pannenkoeken, wafels en meer.  

 De hoeve ligt op wandelafstand (3,5km), echter geen aanrader om met grote groepen en/of 
rolstoelgebruikers deze weg te voet af te leggen.  

 Open: van vrijdag t.e.m. zondag van 13u30 tot 19u00 en maandag van 13u30 tot 18u. 

Meer info en reservaties (bij grote groepen) via info@bollekeboe.be of 0487 42 34 

 

https://omgeving.vlaanderen.be/iedereen-welkom-op-het-rolstoeltoegankelijk-pad-in-de-helix
https://omgeving.vlaanderen.be/het-beestig-bosbordspel
https://omgeving.vlaanderen.be/vorming-en-educatie/de-helix
mailto:info@bollekeboe.be
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Provinciaal Recreatiedomein De Gavers 

 

De Gavers is een prachtig recreatiedomein gelegen aan de Dender in Geraardsbergen. Aan de 
Gaverplas kan je wandelen, zwemmen, op het strand liggen of op het Gavermeer varen. Het 
Gaversbad is een complex met zwembaden, sportzalen en sauna. Er is een grote keuze aan 
sporten, zoals balsporten, watersporten, fietsen, avontuurlijk minigolven, hengelen, inlineskaten, 
gocarten, trampolinespringen, steppen, boogschieten, en klimmen. Waar nodig krijg je begeleiding 
van sportmonitoren. 

 Steunpunt Vakantieparticipatie biedt voor sommige activiteiten korting aan personen of groepen 
met een laag inkomen. 

 Toegankelijkheid: rolstoeltoegankelijk, tillift aan instructie/zwembad. 

 Op 10,5 km van De Kleppe / Bus 78 tot Geraardsbergen, dan Bus 76 tot De Gavers, reken zeker 
1 u reistijd.  

 Met eigen vervoer: ongeveer 20 min reistijd.  

Adres: Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen 

Website: Recreatiedomein De Gavers  

 

  

https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers.html
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Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke 

Een ontdekkingstocht van prehistorie tot de Merovingische tijd! Talrijke, opgegraven voorwerpen 
tonen 200.000 jaar geschiedenis. Dynamische rondleidingen! Je kan voorwerpen aanraken en 
uitproberen, je kleden als prehistorisch jager of wapens van een legionair uittesten. Een boeiende 
en leuke reis doorheen de tijd. Je kan verschillende rondleidingen combineren; programma’s 
worden naar wens aangepast. Neem hiervoor contact met het museum. 

 

 19 km van De Kleppe / Niet bereikbaar met openbaar vervoer. Reken 25 min met eigen vervoer. 

 Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelen, er is een invalidentoilet aanwezig. Rondleiding op 
maat van je groep, ook voor personen met een verstandelijke beperking, alsook voor blinden. 

 Speciaal tarief in 2022 voor De Kleppe: 35 euro per gids. Max. 12 deelnemers per gids (max. 2 
gidsen). Op voorhand reserveren.  

Adres: Doolbosweg 2 – 9620 Zottegem 

 website PAM Velzeke  

  

http://www.pam-ov.be/velzeke
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Wandelen met Alpaca’s 

Gaan wandelen met alpaca’s of dwerglama’s, de allersnoezigste diertjes op aarde! Het zijn zeer 
gevoelige dieren die enkel met je meegaan als ze je vertrouwen. Eens je hun vertrouwen hebt, kan 
je zalige wandelingen maken, waar zowel jij als de alpaca enorm van genieten. Eco Snooze 
organiseert wandelingen voor zowel sportieve wandelaars als minder mobiele mensen. Iedereen 
is van harte welkom. De wandeling loopt door een groot natuurgebied van 12 hectare, met de 
prachtige fauna en flora van de Vlaamse Ardennen. Door de vele bronnen in de buurt ligt het 
parcours er soms nogal modderig bij. Doe zeker regenlaarzen of wandelschoenen aan. 

 

 Deze activiteit is niet geschikt voor rolstoelen. Regenlaarzen of wandelschoenen nodig! 

Wandeling op maat (30 minuten tot een uur):  7 euro pp (vanaf 8 deelnemers) 

Adres: Berendries 13A – 9660 Brakel 

 11 km  van De Kleppe / Niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Reistijd 15 min 

 info en reservaties: info@ecosnooze.be  - gsm: 0476/806021 

  

mailto:info@ecosnooze.be
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Museum Hôpital Notre Dame à la Rose  

Hôpital Notre Dame à la Rose is één van de oudste (museum-)hospitalen van Europa. De statige 
en authentieke architectuur is ook een plek vol emoties, met duizend facetten: de barokke kapel, 
de kruisgang, de tuinen, het museum, het restaurant, de ziekenzaal, het klooster… In dit 
betoverende oord zijn zorg voor ziel en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan er op 
bezoek, met of zonder gids, ook voor personen met een verstandelijke beperking. Er is een aanbod 
voor kinderen.  

 

 Toegankelijk voor rolstoelen.  

 Bezoek met gids op maat van de doelgroep. 

 7 km van De Kleppe / Niet bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Adres: Place Alix de Rosoit – 7850 Lessen 

website Notre-dame-a-la-rose  

 

  

https://www.notredamealarose.be/nl/
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Dierenpark Pairi Daiza 

Je kent Pairi Daiza zeker, maar wist je ook dat geleide bezoeken mogelijk zijn? Waarom je bezoek 
niet nog boeiender maken en je groep de begeleiding van een doorgewinterde gids bieden? Hij 
zal je meenemen voor een "reis door Pairi Daiza"… (maximaal 25 deelnemers per gids).  

 

 Circuit "à la carte" (duur: 2u30 / prijs 170 EUR, per groep). Definieer je favoriete plekjes van Pairi 
Daiza of een specifiek bezoekthema voor je groep door je favoriete dieren te kiezen. Afrika, 
Indonesië, China, Canada, Australië,... kies je bestemming om onze "Tuin der Werelden" op een 
andere manier te ontdekken of voor een speciale gelegenheid. Wil je een circuit “à la carte” 
plannen? Neem contact op met Pairi Daiza en bel 068/250 833.  Pairi Daiza in groep  

 Pairi Daiza is vrij goed toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Slechts zes 
plaatsen zijn niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen: de hangbruggen, het Aquarium, 
de uitkijkpost van de giraffen, het Cabinet van Dr Yu, de Mersus Emergo en de Crypte. Deze zes 
plaatsen vormen echter maar een klein onderdeel van het domein. 

 23 km van De Kleppe/ Bus 78 tot station Geraardsbergen  + Trein, maar reken op minstens 90 
minuten reistijd!  

 Met eigen vervoer: ongeveer 35 min.  

Adres: Domaine de Cambron – 7940 Brugelette 

 website : Pairi Daiza  

Laat ons minimum twee weken vooraf weten indien je tijdens je openluchtklas naar Pairi Daisa 
wenst te gaan, dan kunnen we eventueel een middagmaal vervangen door een lunchpakket. 

 

https://www.pairidaiza.eu/nl/bezoek-pairi-daiza-groep-0
https://www.pairidaiza.eu/nl#pairi-daiza-resort

