NATUURBELEVINGSHOEVE JOLI
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LENTE '22

week 1
4/4 tem 8/4/22
week 2
11/4 tem 15/4/22

ZOMER '22
week 1
4/7 tem 8/7/22
week 2
11/7 tem 15/7/22
week 3
18/7 tem 22/7/22
week 4
25/7 tem 29/7/22

week 5
1/8 tem 5/8/21
week 6
8/8 tem 12/8/22
week 7
15/8 tem 19/8/22
week 8
22/8 tem 26/8/22
week 9
29/8 tem 31/8/22

WAT DOEN WE?
We bieden een gevarieerd aanbod aan de
kids aan. Deze activiteiten nodigen uit tot
het ontdekken, beleven van de natuur en
onze dieren. Dit doen ze naar eigen
interesse en op eigen tempo.
Dieren beleven en verzorgen, natuur
ontdekken, waterdiertjes ontdekken, insecten
en vlinders ontdekken, plassentocht,
schattentocht, workshoppen, kampen
bouwen, ravotten en nog zoveel meer!
Ons aanbod is seizoens-en weergevonden
en speelt in op de interesses van de
kinderen.
"niets moet - alles mag"

PRAKTISCH
waar? Jolihoeve Heikruis
opvang? vanaf 8u tot 17u30
start? 9u30 tot 16u
inbegrepen? koek - fruit - water
(zelf drinkbus meebrengen) - zonnecrème
vrijdag? = pannenkoekendag (lunch)
fiscale attesten? volgend jaar via mail
doc mutualiteit? meebrengen start kamp
prijs? elk kamp ( 5 dagen) €105
Tip: betaal met KOE-PONGS

HOE SCHRIJF JE IN?
Inschrijven kan via de website!
Extra vragen, info?

info@jolihoeve.be

NATUURBELEVINGSHOEVE JOLI

Zomer- Bushcraft
4 weken dol avontuur

Bushcraft juli

Bushcraft augustus

week 1
4/7 tem 8/7/22
week 2
11/7 tem 15/7/22

week 7
15/8 tem 19/8/22
week 8
22/8 tem 26/8/22

10 tem 14j

WAT DOEN WE?
Beleef een 4-daagse vol met bushcraft - avontuur &
natuur!
Ontdek snijtechnieken, maak een katapult, leer sjorren,
maak je brood op eens stok,
ga op kompassentocht, sla je tent op en overnacht in de
natuur, leer vuur maken,
trek je laarzen aan en ga mee op ontdekking nog zoveel
meer!
Ooh ja: ravotten, bomen klimmen, kampen bouwen, poel
ontdekken zijn ook van de partij!
Ben je +10j (ga je naar het 5de lj) en duik je graag de
natuur in?
Schrijf je snel in en wordt een echte JoLi Buschcrafter!
Ons aanbod is seizoens-en weergevonden en speelt in
op de interesses van de kinderen.
"niets moet - alles mag"

PRAKTISCH
waar? Jolihoeve Heikruis
opvang? vanaf 8u tot 17u30
start? 9u30 tot 16u
inbegrepen? koek - fruit - water
(zelf drinkbus meebrengen) - zonnecrème
overnachting in tent van do op vrij
fiscale attesten? volgend jaar via mail
doc mutualiteit? meebrengen start kamp
prijs? herfst €165 (5 dagen)
Tip: betaal met KOE-PONGS

HOE SCHRIJF JE IN?
Inschrijven kan via de website!
Vragen, extra info? info@jolihoeve.be

Inschrijven: www.jolihoeve.be
Extra info: info@jolihoeve.be

NATUURBELEVINGSHOEVE JOLI

SAVE THE DATES
FUNDAG 1/7 & 29/8

10 tem 14j

We trekken er een dag op uit!
Waarheen we gaan, wat we doen wordt heel snel
bekend gemaakt!
Zin in een dag boordevol avontuur op verplaatsing?
Noteer dan al vast 1/7 & 29/8 in je agenda en volg
onze social media!

NATUURKAMP HERFST
31/10 tem 4/11/22

NATUURKAMP WINTER
week 1: 26 tem 30/12/22
week 2: 2 tem 6/1/23

Inschrijven: www.jolihoeve.be
Extra info: info@jolihoeve.be

