INFORMATIE EN CONTACT
Wilt u meer informatie over activiteiten op De Hoeve?
Of heeft u interesse in een bezoek? Neem vrijblijvend
contact op via telefoonnummer: (040) 227 90 22.

De Hoeve is mede mogelijk gemaakt door een aantal
sponsoren en leveranciers die hun prijsstelling hebben
aangepast.

BEREIKBAARHEID
De Hoeve ligt op de hoofdlocatie van Kempenhaeghe
aan de Sterkselseweg 65 in Heeze. Bij aankomst op het
terrein gaat u rechtdoor en passeert u de slagbomen.
Vervolgens ziet u aan uw rechterzijde De Hoeve liggen.
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De Hoeve op het terrein van Kempenhaeghe is een

Hoewel De Hoeve primair bedoeld is voor leerlingen
van de Berkenschutse en patiënten en bewoners van
Kempenhaeghe kunnen ook andere belangstellenden er gebruik van maken. Ook gasten van ‘buiten
Kempenhaeghe’ zijn van harte welkom. De Hoeve is
een leuke tussenstop tijdens een fietstocht.

bijzonder gezamenlijk project van Kempenhaeghe
en De Berkenschutse. Een prachtige ontmoetingsplek waar het goed toeven is voor mens en dier.
De Hoeve is een boerderij met een dierenpark en

WAT IS ER TE ZIEN?

tuinen waar landbouwonderwijs gegeven wordt,
waar ruimte is voor ontspanningsactiviteiten en
alle zintuigen geprikkeld worden.

In De Hoeve leren enerzijds leerlingen van De Berkenschutse tijdens de lessen landbouw en dierhouderij over
planten en dieren en hun verzorging. Zij leggen de
tuinen aan en werken er graag in. Anderzijds biedt De
Hoeve een plek voor ontspanning en vermaak, bijvoorbeeld bij het zogenoemd ‘snoezelen’ met dieren, waarbij
zintuigen geprikkeld worden door geur, kleur, tast en
beweging. Maar ook om er gezellig te knutselen op de
woensdagmiddag of bijvoorbeeld een kerstactiviteit te
houden.
De boerderij is een aantrekkelijk uitstapje voor kinderen
en volwassenen, met en zonder handicaps. Kinderen
kunnen er vrij buiten spelen. De omgeving roept een
prettig en veilig gevoel op; een atmosfeer die bijdraagt
aan het welslagen van een activiteit.

Boerderij en weide
Dieren: vogels, ganzen, eenden, kalkoenen, cavia’s, konijnen, kippen, minivarkens, geiten, schapen en ezels.
Tuinen met wandelpaden, prieeltje, bloemenweide,
zintuigtuinen, moestuin en kruidentuin
Kas met eigen kweek en bloemen op rolstoelhoogte
Grote ruimte ‘Den Herd’ om gezellig wat te drinken
en elkaar te ontmoeten

WAT IS ER TE DOEN?
Ontspanningsactiviteiten voor de kinderen zoals
knutselen of speurtochten
Dagbestedingsactiviteiten van De Boom: snoezelvieringen met Pasen en Kerstmis
Verzorgen van dieren en planten in het kader van
landbouwonderwijs
Kindervakantieweken, de zogeheten ‘Doeweken’

