
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huize Radeske:  

 → een mooi domein met pas gerenoveerde gebouwen.  

 → een ideaal verblijf voor een interessante plattelandsklassen. 

 → biedt een ruime mogelijkheid aan activiteiten en uitstappen.  

 → geeft de gelegenheid voor de kinderen om volledig tot rust te komen. 
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Voorwoord 

 
Welkom Allemaal!  

 

Huize Radeske, een oude Kempense hoeve van een plaatselijke boer te Lichtaart, werd in 

1969 gekocht door het Antwerps mannenkoor. Met de financiële steun en de fysieke hulp van 

enkele leden kreeg de hoeve een duidelijke bestemming: onderdak bieden aan de kinderen uit 

het kinderkoor, de leden van het mannenkoor met hun families of andere bezoekers. 

 

Om te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen werd in 2006 een volledige verbouwing 

doorgevoerd. Hierbij werden alle ruimten omgevormd met aandacht voor veiligheid en 

hedendaags comfort voor alle bezoekers. De kampplaats bevindt zich nu in de hoogste 

categorie bij toerisme Vlaanderen.  

 

Huize Radeske is een landelijke verblijfplaats waar verschillende jeugdbewegingen komen 

logeren. Vanaf heden is huize Radeske ook geschikt voor plattelandsklassen met leerlingen 

van het lager onderwijs (vooral 2
e
 graad). In samenwerking met een studente van de Karel de 

Grote – Hogeschool uit de lerarenopleiding werden er verschillende materialen ontwikkeld 

die de leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van de plattelandsklassen. Verdere 

informatie daarover vindt u in het onderdeel ‘Welke uitgewerkte materialen zijn er?’. 

 

In de omgeving van huize Radeske bevindt zich een ruim aanbod aan activiteiten met een 

ontspannend, deugddoend of leerrijk karakter. Rondom huize Radeske zijn er verschillende 

landbouwbedrijven die hun deuren willen openzetten voor scholen, daarnaast vindt u er nog 

tal van andere kindvriendelijke activiteiten, zoals: Bobbejaanland, de Kabouterberg, het 

Netepark, Hidrodoe en nog veel meer. Al die mogelijkheden zijn in deze informatiebrochure 

samengevat. U kunt als leerkracht een selectie maken uit deze aanbiedingen en zo beslissen 

welke activiteiten u tijdens de plattelandsklassen willen uitvoeren.  

 

Heeft u zin om meer over huize Radeske te weten te komen?  

Snuffel dan maar verder rond in deze informatiebrochure. 

 

Met vele groeten en tot dan!  

Het Antwerps mannenkoor 
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1 Wat biedt huize Radeske? 
 

 

 

Max 51 

personen 
 

 

Slaapzakken en 

bedlinnen zelf 

meebrengen 
 

 

 
 

Enkel zelfkook 

is mogelijk 

 

 
 

Bestek aanwezig 

voor 60 personen 

 

 

Verschillende 

daglokalen ter 

beschikking 
 

 
 

Wasplaats met 

lavabo’s en douches 

 

 
 

Prijs: 
 

€100/schooldag 

 

 

Niet toegankelijk 

voor 

rolstoelgebruikers 

2 Welke uitgewerkte materialen zijn er? 

Als een school kiest voor een plattelandsklassen ten huize Radeske, dan bieden zij 

verschillende uitgewerkte materialen aan, die ze kunnen gebruiken. 

→ De informatiebrochure: Met allerlei mogelijke uitstappen, bedrijfsbezoeken, … die er in de 

omgeving van huize Radeske te doen zijn.  

→ Verschillende werkbundels die aansluiten bij de landbouwbedrijven die je als school kunt 

bezoeken. In elke werkbundel zitten verschillende werkblaadjes gekoppeld aan eindtermen en 

kerndoelen. Daarnaast vind je er ook verschillende lesideeën en mogelijke activiteiten.  

Welke bundels? ‘De kip’, ‘de koe’, ‘de bij’ en extra taalspelletjes  

→ Bundel met liedjes, gedichtjes en versjes rond het thema ‘landbouw’. 

→ Een uitgewerkte fotozoektocht in de omgeving van huize Radeske. 

→ Een uitgewerkte kaartoefening.  

Bij een bezoek aan Radeske kunnen de leerkrachten al dat materiaal inkijken. Na reservering 

krijgen zij dan een link via de site, zodat alles beschikbaar wordt via het internet.  
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3 Algemene informatie 

3.1 Het verblijf 

3.1.1 Accommodatie 

Er is een capaciteit van maximum 51 personen. Voor scholen kan je dit vergelijken met de 

leerlingen van 2 klassen en daarbij de begeleidende leerkrachten en enkele kookouders.  

3.1.2 Slaap- en daglokalen en speelmogelijkheden 

Er zijn twee slaapzalen beschikbaar: één van 20 bedden en 

één van 25 bedden. Verder heb je een slaapkamer met 4 

bedden en een kamer met 2 bedden. In alle kamers staan 

praktische kasten waarin de kinderen hun kledij kunnen 

leggen. Alle bedden zijn voorzien van matrassen en 

hoofdkussen. Indien nodig zijn dekens verkrijgbaar.  

 

Tijdens plattelandsklassen is het voornamelijk de bedoeling dat je buiten activiteiten doet. De 

kinderen moeten leren genieten van de natuur. In België zit het weer niet altijd mee.  

Geen nood! Er zijn verschillende daglokalen waar je binnenactiviteiten kunt uitvoeren. 

→ een refter met tafels en stoelen voor 60 personen. 

→ een speel- en knutselruimte.  

 

Naast de slaap- en speelzalen vind je verschillende andere ruimten.  

 een vergaderruimte of leerkrachtenlokaal 

 een ingerichte keuken (met frietketel, microgolfoven, 

oven, gasfornuis, waterkoker, ijskast en diepvriezer.) 

 een wasplaat met lavabo’s en douches 

 toiletten 

 een bergruimte met poetsmateriaal 

 

Ook op het terrein van huize Radeske zijn er verschillende speelmogelijkheden  

- een speelbos 

- een ruime speelweide (ideaal voor pleinspelen) 

- een kampvuurplaats 
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3.1.3 Extra informatie die je zeker moet weten 

→ Er is enkel zelfkook mogelijk. 

→ Slaapzakken of twee lakens moeten zelf meegebracht worden. 

→ Borden, glazen, bestek en koppen zijn ter plaatse voorhanden voor 60 personen. 

3.2 Bereikbaarheid 
 

Adres: Heidriesstraat 2 

2460 Lichtaart 

 

 

 

 

Als je met de auto komt, neem je 

de E 313 (Antwerpen-Luik). 

Aan de afslag nr.22 ga je eraf. 

Vanaf dan volg je de wegwijzers 

naar Bobbejaanland.  

 

 

 

 

 

 

Neem de trein tot het station van Herentals. 

Op de parking stoppen verschillende bussen. 

Bus 305 rijdt rechtstreeks naar de inkom van 

Bobbejaanland. Dit duurt ongeveer 12 min.  

 

Na de busrit moet je nog even verder te voet. 

Dit is een tocht van ongeveer 1 kilometer. 

Links van de hoofdingang van het pretpark, loopt een asfaltbaantje naast de parking 

(=Eerselingenstraat). Je blijft steeds rechtdoor wandelen tot je, op je linkerkant, een manege 

tegenkomt. Na de manege neem je de eerste straat links. De eerste hoeven die je op je links 

tegenkomt is huize Radeske.  
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3.3 Prijs  
Onderstaande prijzen zijn exclusief energiekosten, afvalkosten en 

verblijftaks (€ 0,19 per dag per kind en 0,38 per dag per volwassene), 

die integraal aan de gemeente doorgestort wordt. 
 

Scholen (tijdens schooldagen)  € 100/dag (energiekosten inclusief) 

Jeugdverenigingen     € 125/dag 

Anderen (sportclubs, …)   € 150/dag 

Bedrijven     € 200/dag 

 

3.4 Reservatie + Contactgegevens 
→ U kan on-line reserveren via http://www.radeske.be/agenda.htm. 

→ U kan ook uw gegevens doormailen naar info@radeske.be met een 

duidelijke vermelding van de gewenste periode. 

→ U kan ook telefonisch reserveren na 18 uur op het nummer: 

0485/03.28.10   =   Luc Korthoudt 

 

Wilt u huize Radeske bezoeken? Dat kan mits een telefonische afspraak met de conciërge:  

0495/87.93.13   =   Joseph Loubele 

 

Opmerking!!  

Lees aandachtig de algemene voorwaarden en het huisreglement alvorens u reserveert.  

Deze documenten kunt u vinden op de site van huize Radeske < www.radeske.be >.  
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4 De omgeving 
 

Huize Radeske bevindt zich in een rustige 

omgeving. Er rijdt bijna geen verkeer door 

de straten, waardoor het een ideaal gebied is 

om oriëntatietochten te organiseren. 

 

Huize Radeske is gelegen in een gebied waar 

veel verschillende landbouwtakken voorkomen. Je vindt er een melkveebedrijf, een manege, 

een varkensbedrijf, een schapenhoeder, een boerderij met leg- en vetkippen, een 

geitenmelkerij, een konijnenkwekerij en een imker. Sommige bedrijven zijn moeilijk te 

bezoeken, omdat dat te veel stress bij de dieren brengt. De landbouwtakken die onderlijnd 

zijn, staan wel open voor een bedrijfsbezoek. (→ zie verdere uitwerking in de brochure) 

 

Naast de landbouw zijn er nog verschillende activiteiten en mogelijkheden in de omgeving.  

 Op 2 km vind je het centrum van Lichtaart waar je terecht 

kan voor alle mogelijke aankopen. 

 Er zijn diverse bewegwijzerde wandel- en fietspaden. 

 Ook natuurreservaten kan je vinden op wandelafstand.  

 Kinderboerderij ‘de Ark van Noë’ met speeltuin en 

zwemvijver is een echte aanrader in warme maanden. 

 Het pretpark Bobbejaanland bevindt zich op 1 km.  

 Er zijn kanotochten mogelijk op de Nete. 

 Huize Radeske ligt op 5 km van Kasterlee.  

Daar heb je ‘de Kabouterberg’, ‘de Hoge Rielen’, …  

 Verschillende gebieden die de mogelijkheid bieden tot  

bos-, plein- en oriëntatiespelen. 
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5 Melkveebedrijf 

5.1 Informatie 
Op de foto staat het bedrijf van 

landbouwer Jan Willems. Hij heeft 

een melkveebedrijf met ongeveer 

75 zwartbont melkkoeien. Deze koeien worden gemolken in een melkstal van 2x4 koeien. Het 

melken duurt  2 uur. De koeien van Jan Willems blijven altijd binnen in de stal. Natuurlijk 

zijn deze melkkoeien niet van de eerste dag groot. Landbouwer Jan voedt kleine kalfjes op tot 

grote volwassen dieren. De jonge kalfjes drinken melk en water. De oudere kalfjes drinken 

alleen water. Elk kalfje en elke koe krijgt een aangepaste maaltijd van maïs, silo en 

verschillende krachtvoeders. Deze gewassen groeien in de weiden. Om de gewassen te 

kweken en de dieren eten te geven, heeft boer Jan twee grote tractors en verschillende 

landbouwmachines. Jan is een man die net als vele andere landbouwers een fantastisch leven 

heeft tussen de koeien. Hij verzorgt zijn dieren zo goed als hij kan! 

5.2 Contactgegevens 
 

Melkveebedrijf  Fam. Willems 

Heidestraat 65 

2460 Lichtaart 

Tel: 0497/85.07.62      E-mail: < wijazean@telenet.be > 

5.3 Prijs + tijdsverloop 
Een uitstap naar melkveebedrijf kost je een basisprijs van €15 en daarbij  € 0,5 per leerling. 

 

De groep krijgt een rondleiding van ongeveer 2 uur. Eerst zie je de jongste 

kalfjes, daarna de vaarzen (tot 2 jaar oud) om dan in de koeienstal bij de 

volwassen melkkoeien te komen. Als laatste eindig je in de melkstal waar 

iedereen de kans krijgt om te proeven van een lekker glas verse koeienmelk. 

De kinderen kunnen vragen stellen en ontdekken nieuwe dingen van de 

melkkoe! Tijdens de rondleiding komen de leerlingen in contact met nieuwe 

woorden zoals: een iglo, boks, koeiendieet of een droge koe. Daarnaast mogen ze mee zoeken 

naar wat er in het eten van een koe zit en hoeveel een koe ongeveer eet per dag.   

  Dit is dus een ideale ontdekkingstocht die zeker bij een weekje plattelandsklassen hoort!  

mailto:wijazean@telenet.be
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6 Geitenboerderij 

6.1 Informatie 
Geitenboerderij Polle heeft ongeveer 500 melkgeiten. 

Deze geiten worden gemolken in een carrousel van  

60 geiten. Het melken duurt  1 uur.  

Daarnaast verwerken de eigenaars hun eigen melk. Ze 

maken verschillende soorten kaas en kaasproducten, ijs, 

yoghurt en andere melkproducten. Deze verkopen ze in 

hun eigen winkeltje en op verschillende markten.  
 

Geitenboerderij Polle geeft ook rondleidingen aan groepen. In 2009 kregen ze ruim 100 

groepen over de vloer. Dit bedrijfsbezoek is een echte aanrader voor een leerrijke uitstap.  

6.2 Contactgegevens + reservatie 
Geitenboerderij Polle          (Paul D’Haene) 

Eerselingenstraat 36 

2460 Lichtaart 

Tel: 014 55 61 50        E-mail: < info@polle.be > 
 

 Schooluitstappen kan je telefonisch of via e-mail reserveren (min. 15 personen!). 

6.3 Prijs + tijdsverloop  
Voor een uitstap naar geitenboerderij betaal je € 2,5 per leerling.  
 

Wat houdt deze activiteit in?  

1) Een rondleiding in de stallen  ( 1 uur) 

De rondleiding wordt gegeven door een gids die zich aan alle 

leeftijden kan aanpassen. Het is een interactieve rondleiding, 

waarbij er veel vragen aan de kinderen gesteld worden.  

 2) Film kaasproductie ( 15 min.) 

In de kaaszaal, met uitzicht over de geitenstal en het kaasfabriek, wordt een film 

bekeken i.v.m. het maken van kaas. Daarna kunnen er vragen gesteld worden.  

 3) Smultijd! ( 15 min.) 

 Als afsluiter krijgen de kinderen een ijsje, gemaakt van geitenmelk. 

mailto:info@polle.be
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7 Imker  

7.1 Informatie 
Op de foto staat Leo de Busser. Hij is imker en heeft thuis 

verschillende bijenkasten. Er staan minstens 3 kasten thuis, 

maar de anderen zijn vaak op verplaatsing. Hij brengt ze dan 

naar de fruitstreken (Haspengouw) en naar koolzaadvelden. 

Daar zorgen de bijen voor de bestuiving van de bomen en planten. Leo de Busser brengt veel 

tijd door bij zijn bijen. In de winter is daar niet zoveel werk aan, maar vanaf de lente is er 

terug veel werk. Bijen leven met heel veel in een bijenkast. Er is één koningin, enkele 

honderden darren en enorm veel werksters. In mei wordt de nieuwe honing gemaakt. Om 

bijen te houden heb je veel materialen nodig: beschermkledij, bijenkasten, een slinger, …  

7.2 Contactgegevens 
Leo de Busser 

Heidestraat 83 

2460 Lichtaart 

Tel: 0498/92.02.94   E-mail: debusserleo@hotmail.com 

7.3 Prijs 
Voor een uitstap naar de imker betaal je een basisprijs van € 15 en € 0,5 per kind. 

 

Als je een bezoek aan de imker wil brengen, doe je 

dit best in de periode april - juni, omdat de bijen dan 

het meest actief zijn. Bij een rondleiding geeft Leo 

informatie i.v.m. de kasten en de bijen. Hij toont zijn 

beschermkledij, want bijen blijven altijd gevaarlijk 

door hun angel. Leo de Busser overloopt ook de 

verschillende soorten bijen en hun taken. Hij toont 

daarbij allerlei materialen die hij gebruikt om zijn 

bijen te verzorgen. Op het einde toont hij hoe honing 

geslingerd wordt en dan mogen de kinderen proeven 

van de zelfgemaakte honing. Ze krijgen ook elk een 

klein potje honing (25g) mee naar huis. 
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8 Stal Eerselingen     

8.1 Informatie 
De manege ‘Stal Eerselingen’ is gelegen achter huize Radeske. 

Als je door het speelbos gaat, kom je automatisch op het 

terrein van de manege. Paula en Peter, de eigenaars van de 

manege, hebben een manege die plaats biedt aan een 65-tal 

paarden en pony’s. Het is een moderne en gezellige manege 

waar alle voorzieningen zijn om een paard goed te verzorgen! Er is een binnenpiste, een 

overdekte en gewone buitenpiste, een paardendouche en 2 ha weide’s. Elk paard heeft zijn 

eigen box en krijgt daar drie keer per dag eten. Ze krijgen krachtvoer en hooi.  

8.2 Contactgegevens 
 

Manege: Stal Eerselingen 

Eerselingenstraat 47 

2460 Lichtaart 

Tel: 015/55.39.19                 E-mail: < fred@staleerselingen.be > 

8.3 Wat kan je daar doen? 
Een uitstap naar deze manege biedt veel kansen. Hiervoor neemt u best zelf contact met Peter, 

zodat er kan afgesproken worden, wat u als leerkracht ziet zitten met een groep leerlingen.  

→ Er is een mogelijkheid tot groepslessen. Deze lessen worden gegeven 

door gebrevetteerde lesgevers. De eigenaar raadt aan om in groepjes van  

6 à 7 kinderen te komen, zodat ze de kinderen goed kunnen begeleiden.  

Voor het rijden op een pony is het € 7,5 per paard/per uur. 

 

→ Daarnaast kan ook een theorielesje over een paard 

gegeven worden of de leerlingen kunnen een stal 

schoonmaken, een paard verzorgen en observeren.  

Het voordeel is dat je heel dicht bij jullie verblijfplaats 

zitten, dus dat er gewerkt kan worden in groepen. Één 

groep op de manege en de andere groep nog ten huize 

Radeske. Daarna kan er vlot gewisseld worden.  

mailto:fred@staleerselingen.be
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9 Kinderboerderij: De ark van Noë 

9.1 Algemene informatie 
De Ark van Noë is een dagrecreatiecentrum speciaal voor kinderen (vooral 1

ste
 graad), 

gelegen in een rustig en landelijke omgeving, vlakbij een aanlegkade voor kano’s langs de 

oever van de Nete. Er is een veilige speeltuin, de mogelijkheid om te vissen, te zwemmen of 

te zonnen op de ligweide en uiteraard is er een knus café  

met terras waar het gezellig vertoeven is. Bovendien zijn  

er konijnen en kippen te bekijken op de miniboerderij.  

9.2 Prijzen en aanbieding voor scholen 
Er is een speciaal dagprogramma voor scholen.  

Daarvoor betaal je €7 per kind. In de voormiddag mogen de kinderen even vrij spelen in de 

speeltuin. Er is een rondrit met paard en kar door de streek. Tijdens deze rondrit houdt men 

halte aan de visvijvers waar de kinderen de grote karpers mogen voeden. Na de middagpauze 

is er een poppenkastvoorstelling en dan mogen ze verder spelen in de speeltuin. Als cadeautje 

krijgen de kinderen nog een postkaart van de Ark van Noë. Naast dit volle dagprogramma zijn 

er ook nog twee consumaties per leerling en begeleidende monitrices in de prijs inbegrepen.  

9.3 Contactgegevens + reservatie  

Vzw Ark van Noë 

Langenberg 20b  

2460 Kasterlee (Lichtaart)  

Voor schoolbezoeken.   

→ Telefoon:  014/55.48.43 

→ e-mail: marinalaenen@hotmail.com 

9.4 Bereikbaarheid 
De Ark van Noë bevindt zich op 1,8 km wandelafstand.  

Als je op de oprit van huize Radeske staat, ga je rechtsaf. Sla linksaf op het T-kruispunt 

(=Eerselingenstraat). Neem de eerste straat rechts en daarna de eerste links. Aan het T-

kruispunt sla je rechtsaf in de straat Langenberg. Na ongeveer 200m wandelen komen jullie 

de Ark van Noë op de rechterkant tegen.  
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10 Op uitstap naar…  

10.1   Waarom moet je naar Bobbejaanland gaan? 
Bobbejaanland bevindt zich op 1 km wandelafstand. De kosten van het vervoer vallen 

hierdoor weg, omdat je al reeds in Lichtaart op openluchtklassen bent. Bobbejaanland heeft 

een uitgebreid attractieaanbod voor jong en oud. Het heeft een goede prijs/kwaliteit 

verhouding. Het pretpark in verzorgd en wordt goed onderhouden. Door de goede aanleg 

vallen de wachttijden aan de 50 attracties goed mee. Kortom, door het unieke karakter van 

Bobbejaanland blijft het een op en top familiepretpark.  

10.2   Scholen in Bobbejaanland 
Bobbejaanland is de ideale schooluitstap. Elk kind 

vindt Bobbejaanland zeker leuk, maar het is ook 

leerrijk! Speciaal voor scholen biedt Bobbejaanland 

drie educatieve programma’s: zoals het Fysicaproject 

voor middelbare scholen. Met de leerlingen van de 

lagere school bezoek je een Indianenmuseum.  

10.3   Informatie en reservatie  
Prijzen: 

Voordelig schooltarief    (reservatie verplicht!)  

→ Deze speciale prijzen gelden alleen op schooldagen 

Kleuterschool € 12,00 

Basisschool (6-12 jaar, min. 20 personen) € 13,50 

Middelbare school (12-18 jaar, min. 20 personen) € 15,00 

Één leerkracht per 15 leerlingen krijgt gratis toegang 

Om te reserveren: 

Vraag meer informatie via e-mail op groups@bobbejaanland.be of bel 014/55.78.11 

Adres:  

Bobbejaanland:   Olensteenweg 45,   2460 Kasterlee 

Openingsuren:  

De openingsuren verschillen elke dag. Controleer deze dus zeker op www.bobbejaanland.be 
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11 Fietstocht: Veilig op weg met Kastor 

11.1   Algemene informatie 
‘Veilig op weg met Kastor’ is een speciale fietstocht voor kinderen. Deze neemt je mee naar 

de mooiste plekjes van Kasterlee, Tielen en Lichtaart. De ongeveer 20 km lange fietstocht 

leert je alles over verkeer, natuur en zelfs een beetje geschiedenis. Door de weetjes, 

spannende verhalen, raadseltjes en de interactieve opdrachten verveel je je geen minuut. 

11.2   Een interview met Kastor 
Wat vindt u van deze fietstocht?  

Het is een fantastisch idee. Ik heb de tocht zelf al vaker 

gefietst! Het is een rustige fietstocht. Je rijdt bijna nooit  

op drukke wegen, maar vooral tussen de velden.  

Is jouw fietstocht goed aangegeven? 

Er zijn speciale bordjes die de weg aanduiden. Deze zijn 

meestal goed zichtbaar! Ik raad de leerkrachten wel aan om 

de fietstocht al eens op voorhand te maken, zodat zij de weg 

en de stopplaatsen al goed weten.  

U spreekt steeds van stopplaatsen, wat moet ik mij daarbij voorstellen? 

Tijdens de fietstocht kom je langs de speciale plekken van Kasterlee, Tielen en Lichtaart, 

zoals: de Kabouterberg, de Hoge Rielen, het Hof van Tielen, een oude watermolen, … Aan 

elke stopplaats staat een informatiebord of moet je met jouw groep een opdracht doen. 

Als wij met onze school deze fietstocht willen uitvoeren? Waar kunnen wij inpikken? 

Normaal vertrekt de tocht in de straat Duineinde in Kasterlee, maar natuurlijk kan dat 

veranderen. Als jullie logeren in huize Radeske en jullie willen de fietstocht proberen, dan 

rijd je best naar de Pastoor Dergenstraat. Dit ligt ongeveer op 5 minuten fietsen van jullie 

slaapplaats.             Bedankt Kastor, voor deze interessante informatie! 

11.3   Prijs en aanbod 
De fietsbrochure en reisweg zijn verkrijgbaar op het Toeristisch Informatiekantoor van 

Kasterlee. Zij vragen 1 euro verzendkosten. In de brochure zitten enkele voorbereidende 

activiteiten, een fietscontrole, een werkblad over verkeersborden, een kaartoefening, een 

verkeersspel en een quiz over de stopplaatsen van de fietstocht.  
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12 Zwemmen 
In Lichtaart is er geen gewoon stedelijk zwembad. Hotel 

Fauwater stelt, tijdens de warme zomermaanden, haar 

openluchtzwembad (met ondiep peuterbad) open voor 

iedereen die zin heeft om een plons in het water te doen. 

 

Prijs en reservatie: De prijs van een bezoek ligt tussen de € 1,5 en € 2 per leerling.  

Zij vragen wel om bij een dergelijke, grote groep even op voorhand af te spreken.  

 

Contactgegevens:  

Hotel en chaletpark Fauwater 

 Lichtaartsebaan 104 

2460 Kasterlee 

014/85.25.42 

e-mail: info@fauwater. 

 

Wilt u met de groep liever een binnenzwembad bezoeken? Bekijk dan de informatie van het 

Netepark op pagina 20. Deze uitstap is ideaal te bereiken met een lijnbus en je kunt deze 

activiteit vlot combineren met een bezoek aan Hidrodoe (zie pagina 21). 

 

13 Afvaart van de Nete 
Midden door Kasterlee en Lichtaart loopt de Nete, een rustige rivier met prachtige, groene 

oevers. Een wandeling of fietstocht langs de Nete is heel rustgevend en het is ook een ideale 

plaats voor een gezellige picknick. Als je even wilt genieten van een tochtje op de Kleine 

Nete, dan kan je een kano (twee personen) huren bij Netherust. Dit kan vanaf 15 maart tot 15 

november. De kostprijs per kano: 3 euro/half uur en 5 euro/uur. 

 

Contactgegevens:  

Netherust 

Houtum 53 

2460 Kasterlee 

Tel.: 014/85.23.67 
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14 Kabouterberg 

14.1   Algemene informatie 
Wegdromen en fantaseren over echte kabouters, het 

kan in Kasterlee. Kabouters hebben hier zelfs een 

eigen berg: de Kabouterberg. Je gelooft niet in 

Kabouters? Zet dan je rode pinnenmuts op en wandel 

door het prachtige kabouterbos op zoek naar de 

kabouters en hun kabouterhuisje. Je komt terecht in een bosrijke plek met zand en 

duinenruggen waar de kinderen naar hartelust kunnen klimmen, kruipen, lopen, … en als je 

geluk hebt, kan je de kabouters zelfs horen snurken of zie je er eentje lopen.   

14.2   Praktische informatie en reservatie 
Er zijn twee mogelijkheden om een bezoek te brengen aan de kabouterberg.  

→  Begeleide vertellingen van maart tot en met oktober 

Samen met een vertelkabouter ga je op zoek naar het Kabouterhuisje. Tijdens deze wandeling, 

die ongeveer twee uur duurt, is er ook tijd om even te spelen, te dansen en te zingen.  

De doelgroep van deze vertelling is tot de eerste graad.  

Kostprijs: € 35,00 per vertelster (max. 25 kinderen/vertelster) 

Reservervatie: Minstens één week op voorhand, bij het Toeristisch infokantoor van Kasterlee. 

→  Individuele wandelingen 

Je kan vrij gebruik maken van de wandelweg en de hindernissen. De begeleidingsbrochure 

van Kabouterberg geeft je de mogelijkheid om zelf het verhaal van de Kastelse kabouters te 

vertellen. Het is een bundel verruimd met zang, dans, uitbeeldoefeningen,… en geeft meer 

informatie over de sagen van de Kabouterberg. De brochure kost € 3,75 en is te verkrijgen op 

het Toeristisch infokantoor van Kasterlee. Je kunt als leerkracht op een kritische manier met 

deze begeleidingsbrochure omgaan. Op die manier kan de wandeling aangepast worden naar 

zelfs een derde leerjaar. 

14.3   Adres Kabouterberg 
Venheide (Kasterlee). De kabouterberg ligt 

over de Keesesmolen aan de Geelsebaan. 

Site: www.kabouterberg.be 

E-mail: < kabouterberg@kasterlee.be > 

http://www.kabouterberg.be/
mailto:kabouterberg@kasterlee.be
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15 Domein de putten 

15.1   Algemene informatie 
In domein de Putten is kind koning. De kinderen kunnen zich 

volledig uitleven in ongeveer 3000 m² speeltuinen. Hierbij staat 

de veiligheid van de kinderen centraal. Een extra dimensie is 

het Tofste Speelhuis, een overdekte speeltuin voor kinderen 

van 3 tot 12 jaar. 
 

Domein de Putten is een ideale plaats voor een superleuk schoolreisje. Je kunt deze uitstap 

dus ook ideaal combineren met de plattenlandsklassen ten huize Radeske. Domein de Putten 

biedt verschillende programma’s. Zowel bij goed als bij slecht weer beleef je er een reuze-

toffe dag!  

15.2   Mogelijke dagprogramma’s en prijzen 
 

Pinnemuts Activiteit:  Spelen in het overdekt speelhuis en in de buitenspeeltuinen. 

Leeftijd:  Voor kinderen van 3 tot 10 jaar. 

Duur:   Een voor- of namiddag. (Van 9u30 tot 12u30 van 12u30 tot 15u30) 

Prijs:   € 5,05 per kind (inclusief drankje/spelen) 
 

Kortoor Activiteit:  Theaterstuk en drankje 

Leeftijd:  Voor kinderen van 3 tot 8 jaar.  

Duur:   Een voor- of namiddag. (Van 9u30 tot 12u30 van 12u30 tot 15u30) 

Prijs:   € 7,35 per kind (inclusief drankje/theaterstuk) 
 

Langoor Activiteit:  Theaterstuk, spelen in het ‘Tofste Speelhuis’ en in de buitenspeeltuinen. 

Leeftijd:  Voor kinderen van 3 tot 8 jaar. 

Duur:   Dagarrangement (9u30 tot 15u00) 

Prijs:   € 9,85 per kind (inclusief drankje/theaterstuk/spelen) 
 

Spillebeen Activiteit:  Bezoek aan kabouterberg (vervoer met autotreintje), Spelen in het  

  ‘Tofste Speelhuis en in de buitenspeeltuinen. 

Leeftijd:  Voor kinderen van 3 tot 8 jaar. 

Duur:   Dagarrangement (9u30 tot 15u00) 

Prijs:   € 10,95 per kind (inclusief drankje/treinrit/vertelling/spelen) 
 

 

15.3   Contactgegevens 
Domein de Putten  

Houtem 51 

2460 Kasterlee 

Tel.: 014/85.30.49 

E-mail: ddp@groepvaneyck.be 

Internet: www.groepvaneyck.be 

mailto:ddp@groepvaneyck.be
http://www.groepvaneyck.be/
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16 Veldkoffers PIME 

16.1   Wat zijn veldkoffers? 
Tijdens plattelandsklassen hoef je niet alleen  

dingen te leren over de landbouwer, maar je kan  

ook met je groep op onderzoek gaan in de natuur.  

Wie dat wil doen, heeft nood aan degelijk veldmateriaal. Daarom stelt de provincie 

Antwerpen (via ANNET) veldkoffers ter beschikking. Elke koffer bevat voldoende materiaal 

om met een volledige (klas)groep aan de slag te gaan. Daarnaast is er een duidelijke 

handleiding met tips, werkbladen en achtergrondinformatie.  

 

Een veldkoffer ontlenen kost slecht €5 per week. Je kunt de veldkoffers maximaal twee 

weken ontlenen. Reserveren kan telefonisch of per e-mail bij één van de uitleenposten. Een 

reservering is pas definitief na bevestiging door de uitleenpost. Afhalen en terugbrengen doe 

je op afspraak en tijdens de kantooruren (tussen 9.00 en 16.00u).  

16.2   Welk aanbod is er voor het basisonderwijs? 

Thema 
 

Titel Graad 

Water 

Bodem 

Bos 

Natuur en landschap 

Lucht en weer 

Gesnater om water 

De wereld onder onze voeten 

Speuren in het bos 

De natuur ontdekken 

In de wolken 

Compostkoffer 

Parkkaarten 

2 & 3 

2 & 3 

2 & 3 

1, 2 & 3 

3 

2 & 3 

2 & 3 

16.3   Uitleenposten 
Er zijn vijf uitleenposten in de provincie. Er is er dus altijd één in jouw buurt. Afspraken over 

ontlenen van de veldkoffer worden rechtstreeks met de uitleenposten gemaakt. 

 PIME, Mechelsesteenweg 365, 2500 Lier 

Tel.: 015/31.95.11 e-mail: info@pime.provant.be 

 Prov. Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Antwerpen – Deurne 

Tel.: 015/45.13.80 e-mail: info@groenantwerpen.provant.be 

 Prov. Groendomein Vrijbroek, Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen 

Tel.: 03/360.52.00 e-mail: info@groenantwerpen.provant.be 

 Prov. Groendomein Prinsenpark, Kastelse Dijk, 2470 Retie 

Tel.: 014/37.91.74 e-mail: info@groenkempen.provant.be 

 Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo    

Tel.: 014/27.96.50   e-mail: info@kampc.provant.be 

mailto:info@pime.provant.be
mailto:info@groenantwerpen.provant.be
mailto:info@groenantwerpen.provant.be
mailto:info@groenkempen.provant.be
mailto:info@kampc.provant.be


 20 

17 Het Netepark 

17.1   Algemene informatie 
Het recreatiepark Netepark beschikt over verschillende interessante sport- en spelactiviteiten 

voor de kinderen van de basisschool. Deze zijn allemaal veilig voor de kinderen. Daarnaast is 

het Netepark het modernste zwembadencomplex in de omgeving van huize Radeske.  

17.2   Bereikbaarheid 
Een bezoek naar het Netepark kan gemakkelijk worden op de dag dat u naar huis gaat.  

Van huize Radeske naar het Netepark is ongeveer 8 kilometer via de autosnelweg.  

Daarnaast kan je ook met de lijnbus gaan. Neem de bus aan Bobbejaanland naar het 

station van Herentals. Het Netepark ligt op 10 minuten wandelafstand van het station. 

17.3   Sport, spel en prijzen 
Speeltuin Deze biedt kinderen van 0 tot 12 jaar de mogelijkheid om   

  zich volledig uit te leven. Er is een ruim aanbod aan speeltuigen. 

Gratis 

Trampolines Het Netepark beschikt over acht vaste grondtrampolines. € 0,50 / 10 min 

Petanque Er zijn verschillende petanquebanen in het Netepark. Gratis 

Minigolf Een gloednieuwe 18 holes midgetgolf in een prachtige tuin. € 1,50 

Fietscross Een BMX-parcours met goede onderhouden BMX-fietsen € 0,50 / 15 min 

Tafeltennis Er zijn verschillende tafels.  € 0,50 / 30 min 
  

Zwembad Drie binnenbaden en een reuzenglijbaan. In de zomermaanden  

  wordt het aanbod uitgebreid met het openluchtbad en de waterspeeltuin. 

€ 2,20 per kind 

 

Praktisch:  

→ Komt u met een grote groep of met een school, gelieve op voorhand te reserveren! 

→ Voor het zwemmen betalen scholen (zonder contract met het zwembad) € 2,20 per kind.  

→ Scholen kunnen, niet exclusief, aan een forfaitaire prijs gebruik maken van het recreatieve 

aanbod (minigolf, trampolines, BMX en tafeltennis) voor € 55,00 voor maximum 4 uur.  

Deze aanbieding is alleen op schooldagen (echter niet op woensdagnamiddagen).  

17.4   Contactgegevens 
Zwembaden en recratiecomplex Netepark  

Vorselaarsebaan 56 

2200 Herentals 

Tel.: 014/85.97.10 

 E-mail: netepark@herentals.be 

Internet: www.netepark.be 

mailto:netepark@herentals.be
http://www.netepark.be/
http://www.netepark.be/
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18 Hidrodoe 

18.1   Algemene informatie 
Ga mee op een heel bijzondere ontdekkingsreis doorheen water! Hidrodoe is een unieke 

ervaring voor jong en oud. Een spetterende uitstap voor gezinnen, scholen, groepen, … 
 

Een waterstofraket lanceren, mega zeepbellen toveren, waterdammen bouwen, buiten onder 

de waterparaplu lopen, … Iedereen mag het hier allemaal ZELF doen en uitproberen. Beleef 

onze spannende 3D-film, die je meeneemt doorheen het productieproces van drinkwater. 

 

                  Meer dan 100 experimenten maken van je uitstap naar  

                   Hidrodoe een unieke en onvergetelijke ervaring!! 

18.2   Aanbod voor het basisonderwijs + prijs 
Een bezoek aan Hidrodoe duurt ongeveer 2 à 3 uur. Wil je van je uitstap een volledig dagje 

uit maken? Geen probleem, op de site kan je terecht voor een gratis, volledig uitgewerkte 

waterwandeling. 
 

Wil je Hidrodoe bezoeken met de klas, maak dan tenminste 14 dagen vooraf een reservatie. 

Bij deze reservatie krijgt de school 1 kennismakingsbon met gratis toegang voor 2 personen 

om je schooluitstap voor te bereiden. Op maandag, donderdag en vrijdag verwelkomen wij de 

leerlingen van het basisonderwijs. Een schoolticket is 4,5 euro per persoon. 
 

Hidrodoe heeft per graad een handig lespakket samengesteld. Dit kost 10 euro per lespakket. 

 1
ste

 graad: ‘Water vermomd’ 

 2
de

 graad: ‘Water in en rondom het huis’ 

 3
de

 graad: ‘De blauwe planeet’ 

Een lespakket kan gebruikt worden bij de voorbereiding van je schoolbezoek, maar bevat 

eveneens fiches om tijden het bezoek in te vullen en opdracht en experimenten om nadien in 

de klas uit te voeren. 

 

18.3   Contactgegevens Hidrodoe 
Adres:  Haanheuvel 7 

  2200 Herentals 

Tel.:  014/44.26.44      

E-mail: info@hidrodoe.be 

Internet: www.hidrodoe.be 
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19 Informatiekantoor Kasterlee 
 

Kasterlee is gekend voor de vele toeristen die er komen. 

Het hele jaar door komen mensen van dit vakantieoord 

genieten. Daardoor zijn er ontzettend veel 

mogelijkheden en activiteiten in deze streek. 

Voorgaande activiteiten in deze informatiebrochure is 

een selectie van de meest geschikte activiteiten voor kinderen in het thema 

‘plattelandsklassen’.  Daarnaast kunt u op de website of in het infokantoor nog een verder 

overzicht van de ruime, toeristische mogelijkheden ontdekken. Bijvoorbeeld: fietstochten, 

wandeltochten, mountainbikeroutes, … Maar daarnaast vindt u er ook gezellige restaurantjes 

waar jullie (bijvoorbeeld tijdens een voorbereidingsdag) gezellig kunnen gaan eten.  

 

Het infokantoor van Kasterlee staat steeds open voor alle 

vragen of inlichtingen die u nog heeft. Ze bieden 

verschillende folders aan waarin u nog extra informatie 

kan vinden. Via het toeristisch infokantoor kunnen er 

verschillende brochures aangevraagd worden:  

Onderstaande lijst sluit het meeste aan bij deze 

informatiebrochure: 

 Stratenplan Kasterlee (gratis) 

 Werffolder Kabouterberg (gratis) 

 Veilig op weg met Kastor € 1,00 

 Begeleidingsbrochure Kabouterberg € 3,75 

 

Contactgegevens:  

     Toeristisch infokantoor Kasterlee 

     Markt 13 

     2460 Kasterlee 

     Tel.: 014/84.85.19 

     E-mail: toerisme@kasterlee.be 

     Internet: www.toerisme-kasterlee.be 

 

mailto:toerisme@kasterlee.be
http://www.toerisme-kasterlee.be/
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20 Bronnenlijst 

20.1  Internet 
Korthoudt, L. (2007). Huize Radeske. 

< http://www.radeske.be/index.htm > 

Informatie in verband met huize Radeske: foto’s, reservatie, bereikbaarheid, … . 

 

Bobbejaanland (2007). Bobbejaanland family Park. 

< http://www.bobbejaanland.be/ > 

Alle informatie i.v.m. Bobbejaanland: attracties, openingsuren, prijzen, bereikbaarheid, …  

 

Google (2009). Google maps. 

< http://maps.google.be/maps?hl=nl&tab=wl > 

Op deze site kan je verschillende straten opzoeken. Deze worden weergegeven als kaart of  

satellietbeeld. Je kunt ook een wegbeschrijving opvragen. 

 

Toeristisch infokantoor Kasterlee (2009). Kasterlee, uw avontuur ligt in onze natuur! 

< http://www.kasterlee.be/ > 

Allerlei informatie over mogelijkheden in Kasterlee, zoals: de Kabouterberg, Veilig op weg met Kastor, … 

 

Groep van Eyck (2009). Domein De Putten, waar kind koning is. 

< http://www.groepvaneyck.be/DomeinDePutten/ > 

Informatie in verband met deze grote binnen- en buitenspeeltuin. 

 

P. D’Haene (2008). Geitenkaas Polle. 

< http://www.polle.be/ > 

Informatie over de thuisverkoop van de geitenboerderij. 

 

CJT (2009). Centrum voor jeugdtoerisme. 

< http://www.cjt.be/CJT > 

Deze instelling zorgde voor de pictogrammen.  

 

Manege Eerselingen (2009). Welkom bij stal Eerselingen. 

< http://www.staleerselingen.be/index.htm > 

Informatie over de paarden en aanbiedingen van de manege.  

 

De Duytschaever D. (2009). Hidrodoe. Het interactieve waterDOEcentrum van Herentals. 

< http://www.hidrodoe.be/ > 

Alle contactgegevens en aanbiedingen voor basisscholen zijn er te vinden. 

20.2  Brochures 
Toeristisch infokantoor Kasterlee (2008). Kasterlee. Uw avontuur ligt in onze natuur. Infopocket 2008. 

 

Toeristisch infokantoor Kastelee (2009). Leerkachtenbundel: Veilig op weg met Kastor.  

 

Provincie Antwerpen: Annet. Folders Veldkoffers: Veldwerk begint bij goed materiaal.  

20.3  Andere bronnen 
Contactgesprekken met de verschillende landbouwers uit de streek.  

 

 

 

http://www.radeske.be/index.htm
http://maps.google.be/maps?hl=nl&tab=wl
http://www.kasterlee.be/
http://www.groepvaneyck.be/DomeinDePutten/
http://www.polle.be/
http://www.cjt.be/CJT
http://www.staleerselingen.be/index.htm
http://www.hidrodoe.be/
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