PLOKKERSHEEM
MET DE KLAS

WEGWIJS IN ONS AANBOD
WEG MET DE KLAS?
Over de meerwaarde van extra-muros-activiteiten valt weinig te twijfelen.
Deelnemers leren zoveel sociale vaardigheden toepassen, staan in een andere relatie met hun begeleider en
leerkracht, leren loskomen van thuis/hun vertrouwde omgeving, maken kennis met andere gewoontes en
gebruiken,...
Daarenboven kunnen we hen de kans geven om realiteitsgebonden onderwijs en/of ervaringen te krijgen. Wij
hebben de contacten voor hen gelegd, de materialen zijn voorhanden, de uitdagingen geformuleerd,...
Ze beleven de realiteit in een groot "sociaal laboratorium".

IN WATOU?
We nemen ons Plokkersheem in Watou graag als uitvalsbasis:
- een rustige maar inspirerende omgeving waar technologie hand in hand gaat met originele ambacht
- van STEM naar STEAM is hier "een evidentie" dankzij de reputatie van Watou als kunstdorp
- mogelijkheid om meerdere dagen te verblijven en verder te werken aan een project

WELKE INFO VIND IK HIER?
In deze folder krijgt u een overzicht van de verschillende sessies waarmee we samen een programma op maat
van uw leerlingen kunnen opstellen.
in dit symbool vindt u
naast dit symbool vindt u
hier vindt u
(indicatief) vanaf welke
hoe lang de acitiviteit bij
de kostprijs van
leeftijd de activiteit geschikt is
benadering duurt
de activiteit
Blader gerust eens door onze folder. Snuiter even op onze website www.plokkersheem.be, u vindt er ook
filmpjes die een goed beeld geven van wat u kan verwachten.

WEGWIJS IN ONS AANBOD
TECHNIEKKLASSEN
Technologisch aanbod in een landelijke omgeving.
Basisprincipe: bedrijfsbezoek binnen een thema en doeactiviteit
(incl. materiaal, leerlingenbundel,
leerkrachtenhandleiding om zelf te begeleiden).
De houterige buurman
Het verhaal van metaal
De boer op
Boerderij vol techniek
Leer meer over leer
Een wereld vol afval
Sjorren: in de knoop
Druk druk druk
kunstzoektocht
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Bij elke activiteit vind je een aantal tandwielen.
De kleuren van de tandwielen geven een beeld van
de STEAM-onderdelen waarop de klemtoon ligt
in deze sessie.
paars
blauw
groen
geel
rood

SCIENCE (wetenschap)
TECHNOLOGY (technologie)
ENGINEERING (ontwerpen)
ART (kunst)
MATH (wiskunde)

DE HOUTERIGE BUURMAN
De buurman van het Plokkersheem is schrijnwerker
Demsey. Hij klopt, zaagt en beitelt er op los.
We nemen je mee in het verhaal van de boom die plots een
kast werd.
Of een deur, een tafel of een stoel natuurlijk.
Opgepast voor de vingers, want uiteraard ga je er zelf ook
aan de slag met planken, nagels, hamers, (figuur)zagen,...
Meten, berekenen, plannen en timmeren maar!
Je leert heel wat materialen kennen en de daarbij horende
technieken. Op het einde van de dag is je eigen houten
werkkoffer (of kruidentuin,...) helemaal af!

6u
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vaste kost 83 EUR
+ 16,50 EUR p.p.

HET VERHAAL VAN METAAL
Het spel van vuur en metaal intrigeert Pol sinds kindsbeen,
toen hij zijn grootoom en vader elke dag gadesloeg.
Zijn INOXzaak is daarom niet zomaar een bedrijf of een
job, maar een levenswerk.
Binnen zijn atelier brengt hij ook de smederij van vroeger
weer tot leven, compleet met gemetseld smidsevuur, de
originele aambeelden, werkbanken, tangen, blaasgalg,...
Je ziet de realiteit van vroeger én nu!
Uiteraard gaan we ook zelf aan de slag.
Metaal knippen en boren, plooien,...
Een stekker, schakelaar en fitting monteren tot je je eigen
kamer verlicht!

8u

vaste kost 83 EUR
+ 26 EUR p.p.
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DE BOER OP
Trek je laarzen aan en stap door de velden naar de
boerderij waar Sofie je rondleidt tussen de koeien.
Ze neemt je mee in het verhaal van de melk- en mestrobot,
toont je de beweidingsbox, verklapt je het geheim van
warmterecuperatie,...
Je ontdekt hier zelf hoe techniek, duurzaamheid en welzijn
voor koe en boer hand in hand gaan.
Daarna is het tijd om de handen uit de mouwen te steken:
kalfjes melk geven, koeien voederen en nog zo veel meer.
Wie weet maakt Sofie ondertussen wel een lekker
proevertje?

3u
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vaste kost 110 EUR
MAX. 20 pers.

BOERDERIJ VOL TECHNIEK
We gaan wat dieper in op de technische kant van de
boerderij van Sofie en Geert.
We rekenen en tellen tot we de effectieve kostprijs van een
liter melk kennen. We ontdekken samen dat daar héél wat
bij komt kijken!
We bouwen zelf een prototype van een melkvoorkoeler.
Hoe kunnen we sneller de lauwe melk afkoelen? Hoe warm
wordt het koelwater?
We houden alle metingen bij in een tabel en evalueren
(en verbeteren?) onze proefopstelling.
Tenslotte programmeren we onze eigen "mestrobot"
(Beebot/Mindstorms/...). Wie slaagt er in de ganse stal uit
te mesten zonder één van de koeien aan te rijden?
Enkel mogelijk als uitbreiding na een voormiddag "de boer op"!

3u

vaste kost 83 EUR
+ 8 EUR p.p.
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LEER MEER OVER LEER
Luc vind je meestal in zijn eigen ambachtelijk leeratelier. Dit
ligt midden het dorp Watou. De zolder van zijn huis die nu
dient als atelier is doordrongen met de geur van leder.
Hier worden artisanale handtassen en kleine meubels
gemaakt met natuurlijke materialen zoals hout en leder.
We zoeken uit hoe een patroon in elkaar zit om er daarna
zelf eentje te ontwerpen. Je eigen patroon zet je over op een
stuk leer, je snijdt en prikt, naait en plaatst drukknopen,...
Stap voor stap, met respect voor het ambacht, man en
materiaal en aandacht voor afwerking en techniek,...
Uiteindelijk ga je naar huis met je zelf ontworpen én
gemaakte portefeuille, etui,...

3u
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vaste kost 52 EUR
+ 8 EUR p.p.

EEN WERELD VOL AFVAL
Hebben jullie zich al eens afgevraagd hoeveel er weggegooid
wordt? Ieder van ons produceert dagelijks ongeveer één kg
huishoudelijk afval. Daar moeten we iets aan doen.
Laten we samen ontdekken wat we kunnen maken met al
wat wij weggooien. Hoe bouw je een voertuig, dier, huis,... in
3D als je enkel afval, een schaar, lijm, plakband en verf
krijgt? Je experimenteert, probeert, evolueert en leert vooral
ook van elkaar.
we evalueren of ons eindproduct kan blijven staan en wat er
anders kon om ons gemaakte object te verbeteren.
WAARSCHUWING: na deze sessie is geen afval nog veilig in
jouw buurt! Weg met de wegwerpmaatschappij!

3u

vaste kost 41,50 EUR
+ 12,50 EUR p.p.

09

SJORREN: IN DE KNOOP
in het Plokkersheem hebben we heel wat sjorbalken liggen.
Daarmee worden vaak indrukwekkende constructies gebouwd.
We leren jullie een aantal basisknopen waarmee je snel aan de
slag kan gaan. We zoeken uit hoe je een stabiel en veilig
bouwsel maakt.
We ontwerpen eerst een maquette die we daarna SAMEN stap
voor stap in realiteit opbouwen.
Verbindend. In alle facetten.

4u

vaste kost 120 EUR
+ 5 EUR p.p.
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DRUK DRUK DRUK
Geen paniek! Vandaag geen geklaag over hoe druk iedereen
het heeft.
We maken een boeiende ontdekkingstocht langs heel wat
verschillende drukwerkvormen.
We onderzoeken papier in al zijn vormen, denken over het
belang van drukwerk en experimenteren met doordruk,
hoogdruk en diepdruk.
Welke boodschap wil jij de wereld insturen?
Een hele grote voor iedereen die het wil lezen?
Of een heel klein en persoonlijk berichtje?
Een zelf-ontworpen en -gedrukt kaartje met groeten uit het
Plokkersheem?
Aan de lijn, klaar en start! Want het is druk, druk, druk!

4u

11

vaste kost 52 EUR
+ 12,50 EUR p.p.

KUNSTZOEKTOCHT
Een kunstdorp zonder deftige kunstzoektocht, dat kan
natuurlijk niet!
Begin alvast met het trainen van je kaart-en-kompas, droedel,
braille en speurskills.
We gaan op tocht door Watou en ontdekken verborgen
kunstschatten die her en der verrijzen in het straatbeeld.
Wat is de link tussen Watou en Mézières-en-Brenne? Zit daar
nu een rode duif op het dak? Wat in godsnaam is een
communicatiepaal?
Haal de beste Sherlock Holmes in je naar boven en ontdekt het
allemaal zelf!

2u30
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8 EUR p.p.

SPETTER, PIETER, PATER
Een watertemperatuur van 30 graden, glijbaan met lichteffecten,
een wildwaterkreek, golfslagbad, waterligbanken, whirpool, sauna,
truks stoombad,...
Wat willen jullie nog meer?
Het zwembad in Poperinge werd enkele jaren geleden grondig
vernieuwd en mag zich op dit moment gerust een pareltje
noemen!
We nemen de bus aan het Plokkersheem, duiken het bad in, laten
ons handen en voeten verrimpelen en worden na het zwemmen en
plonzen terug naar het heem gevoerd.
Opgelet!
Het recreatiebad is enkel beschikbaar op woensdagnammidag of
op dinsdag en donderdag vanaf 17u.

afhankelijk van
programma

vanaf 13 EUR
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VAN KAKKERLAK TOT BEER
Zebra's, beren, stokstaartjes, apen, verschillende soorten reptielen
en amfibieën, tientallen soorten (roof)vogels. Allemaal te vinden
op een boogscheut van het Plokkersheem.
Zeg niet zomaar dierentuin tegen De Zonnegloed, De Zonnegloed
is een non-profitorganisatie die levenslange toevlucht biedt voor
verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- & uitheemse wilde
dieren die niet terug naar de natuur kunnen.
Hun doel is om voor alle geredde dieren een levenslange opvang
te bieden met de zorg, veiligheid en het welzijn van de dieren als
prioriteit nummer één. Alle dieren worden behandeld met de
waardigheid en compassie die ze verdienen na een leven van
ellende.
Wie weet zijn ook de leeuwen, de poema of het luipaard al
aanwezig tijdens jullie bezoek...
Opgelet! Enkel mogelijk op dinsdag-donderdag-vrijdag

8u
14
16

20-27 EUR

TIJD OVER?
BUITENSPEELKOFFER
Weet je even niet wat gedaan? Vraag naar onze buitenspeelkoffer. De koffer is voorzien van
allerlei spelmateriaal zoals stoepkrijt, diabolo's, tenisballen, honkballknuppel, ballen en zoveel
meer.
Tijd om buiten te spelen!
1x huren voor
10,50 EUR
volledige periode
BEAMER
Quiz? Film? Favoriete serie niet willen missen? Hier is de oplossing!

1x huren voor
volledige periode

10,50 EUR

WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND!
Spelen jullie graag spelletjes? Of ontdekken jullie graag nieuwe games? In samenwerking met De
Speelplekke laten we jullie een avond genieten van de leukste, aan de groep aangepaste,
origineelste en interessantste spellen. Mét of zonder begeleiding. Alles is mogelijk.

1 avond
x aantal uur

Vanaf 125
EUR
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PRIJSLIJST 2021-2022
FORMULE A: ENKEL HUUR GEBOUW
excl. energiekosten/schade/breuk

DE HOPPE (20 PERS)
DE PLOKKER (60 PERS)
DE HOPPE + DE PLOKKER (80 PERS)

PER NACHT
€ 158,55
€ 353,85
€ 459,90

POETS*
€ 100
€ 250
€ 300

* u laat het gebouw veegschoon achter, alles afgewassen en terug op zijn plaats - u kan ook zelf poetsen, dan valt deze kost uiteraard weg
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PRIJSLIJST 2021-2022
FORMULE B: VOL PENSION
excl. energiekosten/schade/breuk
(2 dagen, 1 nacht)*
-tot 20 personen: vaste kost € 418,55 + € 21,00 p.p.
- vanaf 20 tot 60 personen: vaste kost € 763,85 + € 21,00 p.p.
- vanaf 60 tot 80 personen: vaste kost € 919,90 + € 21,00 p.p.

(3 dagen, 2 nachten)*
- tot 20 personen: vaste kost € 577,10 + € 42,00 p.p.
- vanaf 20 tot 60 personen: vaste kost € 1117,10 + € 42,00 p.p.
- vanaf 60 tot 80 personen: vaste kost € 1379,80 + € 42,00 p.p.

(4 dagen, 3 nachten)*
- tot 20 personen: vaste kost € 735,65 + € 63,00 p.p.
- vanaf 20 tot 60 personen: vaste kost € 1471,55 + € 63,00 p.p.
- vanaf 60 tot 80 personen: vaste kost € 1839,70 + € 63,00 p.p.

(5 dagen, 4 nachten)*
- tot 20 personen: vaste kost € 894,20 + € 84,00 p.p.
- vanaf 20 tot 60 personen: vaste kost € 1825,40 + € 84,00 p.p.
- vanaf 60 tot 80 personen: vaste kost € 2299,60 + € 84,00 p.p.

* minimum 15 betalende deelnemers, 1 begeleider per 10 deelnemers gratis

INBEGREPEN:
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per nacht: ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal
verse, in huis bereide maaltijden (bij specifieke diëten kunnen andere prijzen
gelden)
eindschoonmaak mits veegschoon achtergelaten en alles afgewassen

OPENBAAR VERVOER
Met de trein is het altijd een beetje reizen, dat is leuk en ook best betaalbaar. Indien jullie
met de trein richting Westhoek reizen en dus halt houden in station Poperinge of Ieper,
helpen we jullie graag op weg in het kluwen van busdiensten richting Plokkersheem.
Samen met andere jeugdverblijven in de regio verkregen we een overeenkomst met de
busfirma Suffis om goedkopere busreizen aan te bieden.
OPTIE 1: MET DE BUS VAN STATION POPERINGE/IEPER NAAR HET PLOKKERSHEEM
Vervoer van het station Ieper of Poperinge naar het jeugdverblijf of terug aan een vaste
prijs van € 93 (excl 6% BTW) voor een autocar van max. 30 personen of € 113 (excl 6%
BTW) voor een autocar van max. 50 personen.
OPTIE 2: DE LEUKSTE TOERISTISCHE BESTEMMINGEN IN DE BUURT BEZOEKEN?
Vervoer heen & terug: tot 30 personen kost € 189.60 (excl 6% BTW) tot 50 personen kost
€ 206.70 (excl 6% BTW) heen en terug (autocar blijft niet ter plaatse)
OPTIE 3: UITSTAPPEN IN DE VORM VAN RONDRIT
Prijsvoorstel wordt op maat gemaakt.
Meer info over het hoe en het wat van de busreizen is te verkrijgen bij onze coördinator
info@plokkersheem.be / +32 0493 55 78 46
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PLOKKERSHEEM
Douvieweg 14
8978 Watou
info@plokkersheem.be
+32 0493 55 78 46
www.plokkersheem.be

Folder 2020-2021 - dank aan Leader Westhoek - de SPACE-groep - de bezoekbedrijven en onze vrijwilligers

