“Bezoek De Rommeshoef, wij nemen graag de
tijd voor u.”
“Geniet van alle activiteiten in de rustige,
groene en gezonde omgeving.”

Zorgboerderij

Educatie

Kampeerboerderij

Het openstellen van De Rommeshoef voor
scholen biedt de mogelijkheid om leerlingen,
kennis te laten nemen van alles wat er zich op
een boerderij afspeelt. Tevens worden, door
allerlei activiteiten (open dagen, rondleidingen,
workshops, presentaties, etc.) de landbouw in
zijn algemeenheid en de zorgboerderij in het
bijzonder gepromoot. Toeristen die gebruik
maken van het fiets knooppunten netwerk
kunnen uitvoerig kennis maken met onze
activiteiten.

Evenementen
De gebouwen en terreinen lenen zich
uitstekend voor o.a.:
 bezinningsdagen
 sport evenementen
 team building
 bedrijfspresentaties
 vergaderingen

Educatie
Evenementen

“Wij willen geluk brengen voor alle bezoekers
van De Rommeshoef.”
Rouwmoer 6
2910 Essen
Tel. +32 (0)479-825443

info@rommeshoef.be

Bezoek ook onze websites:
www.rommeshoef.be
www.zorgboerderijrommeshoef.be
www.kampeerboerderijrommeshoef.be

“Onder professionele begeleiding kunnen
mensen met een zorgvraag helemaal
openbloeien tijdens een zinvolle dagbesteding.”

De dagen worden ingevuld met leuke en
leerzame activiteiten zoals:
 het verzorgen van dieren
 het leren telen en oogsten van groenten
en klein fruit
 het verkopen van deze producten in onze
winkel
 het onderhouden van tuin, erf en
gebouwen
 het rondleiden van bezoekers
(wandelaars, fietsers, etc.)

Kampeerboerderij

Zorgboerderij
Visie.
Het bieden van een onmisbare dagbesteding
voor personen met een beperking.
Missie.
Het leveren van maatwerk aan zorg, afgestemd
op de behoefte van de zorgvrager, middels een
permanent aanbod van eenvoudige agrarische
activiteiten, in een rustige groene gezonde
omgeving van een boerderij.

“Geniet van De Rommeshoef gelegen in Essen
midden tussen de mooiste natuurgebieden van
de Antwerpse en Noord-Brabantse Kempen.”

kampeerboerderij”

“Een gastvrije ontmoetingsplaats waar onze
zorgvragers u graag rondleiden.”

De Rommeshoef, met zijn rijke historie,
beschikt over gebouwen en terreinen die vele
mogelijkheden bieden zoals:
 jeugdkampen
 groepsweekenden
 familie activiteiten
 schoolkampen
Met uw verblijf op de kampeerboerderij steunt
u indirect onze zorgboerderij.
“Bedankt!”

“Bij ons kunnen personen met een zorgvraag ook
tijdens de schoolvakanties terecht.”

Het open karakter van de zorgboerderij draagt
bij aan de sociale en maatschappelijke functie
van De Rommeshoef.

