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Samen op stap, vormingen met een plus.
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Voorwoord
Voorwoord
Door onze jarenlange ervaring met vormingen in de sector, hebben we gemerkt
dat er vraag is om het traditionele patroon anders te bekijken.
Vanuit dit standpunt zijn we op zoek gegaan naar alternatieve vormingsformules.
We zijn trots u vanaf oktober 2012 een gloednieuw vormingspakket aan te bieden.
Allereerst bieden wij lesonderwerpen aan in een verrassend nieuw kleedje.
De vormingen kunnen, indien gewenst, doorgaan op een rivierboot. De Dender
en de Leie vormen het nieuwe lesdecor.
Daarnaast willen wij ook de vertrouwde thema’s aanschouwelijker maken.
Daarom bieden we uw personeel een unieke ervaring aan door er samen met
hen op uit te trekken. Begeleide bezoeken in zorgvuldig uitgezochte historische
sites en actuele musea, een nagesprek in een gezellig kader; zorgen voor een
ontspannen groepssfeer.
Door af te wijken van het klassieke lesgeven proberen we het groepsgebeuren te
bevorderen.
Tot slot willen we praktijkgerichte vormingsdagen aanbieden.
We combineren relevante kookworkshops met bedrijfsbezoeken om meer vertrouwd te geraken met lekker en bewust koken.
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Educatieve boottochten
Op zoek naar een interessante vorming ?
Wens je iets meer aan te bieden ?
Dan is een educatieve boottocht een oplossing.
Wij organiseren educatieve boottochten op de Dender en de Leie met vertrekpunten in Gent en Aalst.
U kiest een vorming uit de onderstaande lijst, een vertrekplaats en de duur tijd
van een boottocht.
Wij organiseren de vorming, de catering en de begeleiding gedurende de boottocht.

Vormingsaanbod
Wij hebben een keuze aan eigen vormingen. Daarnaast kunnen we beroep doen
op de vakkundige sprekers en lesgevers van zusterorganisatie VIAC vzw. Hierdoor is het vormingsaanbod erg ruim.
Enkele voorbeelden:







Voetverzorging bij bejaarden + praktijkoefening voetverzorging
Handverzorging bij bejaarden + praktijkoefening handverzorging.
Beroepsgeheim: de vier pijlers
Rechten van de patiënt
Allochtone bejaarden: hoe pak ik het aan
Diverse andere onderwerpen zijn mogelijk op aanvraag.

Wij helpen u graag verder bij uw keuze.
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Opstapplaats Aalst

Prijs: vanaf 980 euro voor een groep tot 20 personen.
Inbegrepen: boottocht voor een halve dag, 2 consumpties, vorming en
begeleiding.
Mogelijkheid tot uitbreiding met :
Ontbijt
Koude of warme lunch
Hartig of zoet tussendoortje
Koffie met taart
Broodjes
Extra consumptie

Prijzen per persoon vanaf:
3€
15 €
2€
4€
4€
2€
Prijzen per groep vanaf:

Extra vorming
Educatieve films
Boottocht voor een volledige dag

367 €
50 €
Op aanvraag

Pajottenlands Centrum

6

Opstapplaats Gent

Prijs: vanaf 890 euro voor een groep tot 20 personen.
Inbegrepen: boottocht voor een halve dag, 2 consumpties, vorming en
begeleiding.
Mogelijkheid tot uitbreiding met :
Ontbijt
Koude of warme lunch
Hartig of zoet tussendoortje
Koffie met taart
Broodjes
Extra consumptie

Prijzen per persoon vanaf:
3€
15 €
2€
4€
4€
2€
Prijzen per groep vanaf:

Extra vorming
Educatieve films
Boottocht voor een volledige dag

367 €
50 €
Op aanvraag
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Educatieve uitstappen
Om uw personeel op een originele, boeiende uitstap te trakteren bieden wij u de
mogelijkheid om in te tekenen op onze educatieve uitstappen. Deze uitstappen
duren een halve dag. Twee bezoeken kunnen aan elkaar gekoppeld worden, of
gecombineerd worden met een boottocht om een volledige daguitstap aan te bieden. Ook regelen wij graag een lunch tijdens de uitstappen.
Indien u het wenst, regelen wij het transport van uw personeel.
Hiervoor kunnen we twee mogelijkheden aanbieden :


Met een bus: wij reserveren en verzorgen de busreis. Uw
personeelsleden worden op een verzamelplaats opgehaald en terug
gebracht.
Tijdens de busreis worden er educatieve kortfilms getoond om de
deelnemers in de juiste sfeer te brengen. Ook zal de begeleider de
nodige uitleg geven over de uitstap.
De prijzen voor de busreis worden apart in de offerte vermeld.



Met het openbaar vervoer: Vanuit een centraal verzamelpunt begeleiden
wij uw personeelsleden met de bus, tram of trein heen en terug.

Uw medewerkers kunnen rekenen op een professionele begeleiding.
Uw medewerkers ontvangen vóór de uitstap een begeleidende brief en een
plannetje om alles vlot te laten verlopen.
We geven een verrassingszakje mee met drankjes en lekkers.
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Rust– en verzorgingstehuis ‘De Branding’ De Haan

Prijs: vanaf 370 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding en consumptie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: We nemen een kijkje in het Zeecentrum De Branding, een verzorgingsinstelling voor residenten en herstelpatiënten. Dit uitstekend ingericht tehuis waar
mensen kunnen revalideren en/of verblijven op hun oude dag biedt heel wat
ideeën om mee naar huis te nemen. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur.
Er wordt een PowerPoint presentatie voorzien en een rondleiding in het rusthuis
en revalidatiecentrum.
Nadien praten we bij in de cafetaria met een drankje.
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Educatieve en groep bevorderende dag
in West Vlaanderen

Prijs: vanaf 1325 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, gids, begeleiding, consumpties, lunch en zoete snack
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: In de voormiddag bezoeken we het revalidatiecentrum en
verzorgingstehuis De Branding in Den Haan. Na een rondleiding genieten we ter
plaatse van een warme lunch. Na de middag verplaatsen we ons naar Brugge
waar we de middeleeuwse ziekenzaal en apotheek van Sint-Jan bezoeken.
We praten na met een kopje koffie en een zoete snack.
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Dr. Guislainmuseum Gent

Prijs: vanaf 520 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, gids, begeleiding en consumptie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: Een groot gebrek aan toegankelijke kennis en informatie omtrent de
geestesziekenzorg in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder, vormde in
1986 de belangrijkste reden om een museum over de geschiedenis van de psychiatrie in het leven te roepen.
Na de rondleiding praten we na met een drankje.
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Sint-Pietersabdij Gent: groep bevorderende namiddag

Prijs: vanaf 620 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding, consumptie, zoete snack en
groep bevorderende activiteit
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: Kunsthal Sint-Pietersabdij, het tentoonstellingsgebouw van Gent, is gehuisvest in de oude abdijgebouwen van een benedictijnengemeenschap.
De prachtige tuin met wijngaard en ruïne is een groene oase in de drukke stad.
Een bezoek overwaard.
De huidige gebouwen dateren vooral uit de 17de en 18de eeuw.
In deze gebouwen onderzoeken we het mysterie van de abdij.
Via een audiozoektocht komen we tot het ontrafelen van dit geheim.
Nadien sluiten we af met koffie en gebak.
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Educatieve en groep bevorderende dag in Gent

Prijs: vanaf 1650 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding, gids, 3 consumpties, ontbijt, warme lunch en
zoete snack en koffie
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud :We starten de dag met een ontbijt en een bezoek aan het Dokter
Guislain museum.
Tegen de middag nemen we een warme lunch.
Na de middag gaan we op speurtocht in de Sint-Pietersabdij. In kleine groepjes
speuren we de abdij en de tuinen af op zoek naar het mysterie van Allison.
Na het bezoek praten we na met een zoete snack en koffie.
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Educatieve en groep bevorderende dag in Gent en op de
Leie

Prijs: vanaf 1495 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding, gids, 3 consumpties, broodjeslunch en zoete
snack
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: We starten de dag met een bezoek aan het Dokter Guislain museum.
Tegen de middag nemen we een broodjeslunch.
Na de middag ontspannen we met een boottocht.
We genieten van het prachtige landschap met een zoete snack en koffie.
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Stedelijk museum Aalst “Oud hospitaal”

Prijs: vanaf 430 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, gids, begeleiding en een consumptie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: Een bezoek aan het prachtig gerestaureerde “Oud Gasthuys” onder begeleiding van een gids. Het museum heeft een vaste collectie.
Daarnaast is er regelmatig een tijdelijke tentoonstelling.
Onze gids begeleidt ons tijdens dit bezoek en geeft op een vlotte manier uitleg bij
de geschiedenis van de stad.
Nadien gaan we naar het marktplein van Aalst en maken we tijd voor een praatje
met een kopje koffie.
Bijzonderheden:
Deze uitstap is gemakkelijk te organiseren met het openbaar vervoer.
Wij begeleiden vanaf het treinstation.
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Educatieve en groep bevorderende dag in Aalst

Prijs: vanaf 1540 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding, gids, boottocht, 2 consumpties, lunch en zoete
snack.
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: We starten de dag met bezoek aan het “Oude hospitaal” in Aalst.
Tegen de middag nemen we een lunch. Na de middag genieten we van een
boottocht op de Dender. Tijdens de tocht nemen we tijd om in kleine groepen te
werken aan een tevredenheidsonderzoek.
Individuele gesprekken rond problemen op de werkvloer zijn mogelijk.
We sluiten af met een zoete snack en koffie.
Bijzonderheden:
Deze uitstap is gemakkelijk te organiseren met het openbaar vervoer.
Wij begeleiden vanaf het treinstation.
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Snoezelruimte Zellik

Prijs: vanaf 440 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, bezoek, begeleiding en consumptie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: Bij snoezelen staan vooral de zintuigelijke ervaringen centraal. Er wordt
gezocht naar een toegang tot de zorgbehoevende mens die in zijn eigen belevingswereld leeft. Dit zijn voornamelijk mensen met dementie en personen met
verstandelijke beperking.
We krijgen professionele uitleg, bezoeken een snoezelruimte en krijgen de
mogelijkheid zelf alles uit te proberen.
Nadien wordt er bijgepraat met een drankje.
Deze locatie leent zich ook om een tevredenheidsonderzoek te organiseren.
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Dagcentrum “De Poel” te Schepdaal

Prijs: vanaf 350 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding en consumptie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: We worden ontvangen in een dagcentrum voor mensen met een zware
mentale beperking. Gaandeweg krijgen we meer inzicht in de indeling van de
groepen, hun dagelijkse bezigheden, en we een kijkje nemen in hun ateliers. We
praten na met koffie en cake, gebakken voor ons, door de patiënten van het centrum.

Pajottenlands Centrum

18

Revalidatieziekenhuis Inkendaal te Vlezebeek

Prijs: vanaf 380 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding en consumptie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: Als expert in revalidatie richt dit centrum zich tot patiënten met ernstige
motorische, neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. Zij werken voor
gehospitaliseerde en ambulante patiënten, zowel volwassenen als kinderen.
Voor deze laatste beschikt het ziekenhuis over een eigen neuro pediatrische
afdeling en heeft het een aan het ziekenhuis verbonden ziekenhuisschool.
Wij krijgen een rondleiding met de nodige uitleg en sluiten af met een drankje en
een nagesprek in de cafetaria.
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Brussels museum van de molen en de voeding te Evere

Prijs: vanaf 595 euro voor een groep tot 15 personen
Inbegrepen: inkom, gids, begeleiding, drankje en degustatie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: Het museum heeft een permanente collectie rond melen en granen en
breidt deze uit met tijdelijke interessante tentoonstellingen en werkateliers telkens rond voeding. In 2013 kiest men voor het onderwerp ‘Veggie mania’:Vergeten en ongewone groenten’. De tentoonstelling werpt een nieuw licht
op de rijkdom van ons mondiale 'groentenpatrimonium' doorheen een parcours
met verschillende thema's. Zo wordt er aandacht besteed aan het onderscheid
tussen fruit en groenten, de herkomst en evolutie van bestaande variëteiten en
tevens aan de lange reis die de groente aflegt van de akker tot op ons bord.
Na het bezoek wordt uw personeel getrakteerd op een degustatie. Uitbreiding
mogelijk met een workshop of kookatelier.
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Brailleliga Brussel

Prijs: vanaf 380 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, bezoek, begeleiding, gids en consumptie
Tijdsduur: afhankelijk van het gekozen programma, van 2 uur tot een hele dag.
Inhoud: We stellen voor u een programma op. We bezoeken het Braillemuseum
waar men de geschiedenis uitlegt van de braille. Daarna bezoeken we de gebouwen van de liga. We bekijken de aangepaste infrastructuur, de opnamestudio’s voor luisterboeken en volgen enkele sensibiliseringsactiviteiten.
Bijzonderheden: niet op woensdag.
Mogelijkheid om het leven als blinde te leren kennen door het nuttigen van een
‘blinde lunch’. Een leerrijke ervaring !!!
Deze uitstap is gemakkelijk te organiseren met het openbaar vervoer. Wij begeleiden vanaf het treinstation.
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Coudenberg museum Brussel

Prijs: vanaf 545 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding, gids en consumptie
Tijdsduur: een halve dag
Inhoud: Een ondergronds traject in het spoor van de overblijfselen van het Paleis van Keizer Karel. De restanten vormen vandaag de archeologische site van
de Coudenberg. Tijdens het bezoek flaneert u langs de ondergrondse Isabellastraat en ontdekt u de hoofdgebouwen van het voormalige paleis, waarvan enkelen als fundering dienen voor de paviljoenen van het Koningsplein. Nadien
praten we bij met een drankje.
Bijzonderheden: niet op maandag
Deze uitstap is gemakkelijk te organiseren met het openbaar vervoer. Wij begeleiden vanaf het treinstation.
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Educatieve en groepsbevorderende dag in Brussel

Prijs: vanaf 1225 euro voor een groep tot 20 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding, gids, consumptie, lunch, koffie
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: We starten de dag met een bezoek aan de brailleliga. We krijgen een
rondleiding en een korte workshop. Tegen de middag nemen we een lunch.
Na de middag wandelen we naar het Coudenbergmuseum.
In groepjes ontdekken we het middeleeuwse ondergrondse parcours van
Brussel. We sluiten af met een zoete snack en koffie.
Bijzonderheden : niet op woensdag
Mogelijkheid om het leven als blinde te leren kennen door het nuttigen van een
‘blinde lunch’. Een leerrijke ervaring !!!
Deze uitstap is gemakkelijk te organiseren met het openbaar vervoer.
We begeleiden vanaf het treinstation.
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Educatieve kookateliers en culinaire
bezoeken.
Of u de kookvaardigheden van uw personeel wenst uit te breiden of u een fijn
groepsmoment wenst, …..tijdens de kookateliers en culinaire bezoeken maken
we tijd om op een gezellige manier kooktechnieken aan te leren, lekker te eten
en als team leuke momenten te beleven.

Vormingsaanbod :








Koken met kruiden en etherische oliën
Biologische ingrediënten: koken met bioproducten
Belgische chocolade; lekkerrrrr…...
Koken met streekproducten
Werken met zuivel
Heerlijke koken met abdijbieren
Diverse andere onderwerpen zijn mogelijk op aanvraag.

Ook halve dag arrangementen mogelijk.
Wij helpen u graag verder bij uw keuze.
De kookateliers gaan door in de leskeuken van het Educatief Centrum in
Liedekerke.
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Koken met kruiden en etherische oliën

Prijs: vanaf 870 euro voor een groep tot 10 personen
Inbegrepen: inkom, kookles met professionele lesgever, consumptie, lunch,
welkom met proeverij van lekkers en koffie
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: We starten de dag met een workshop. We bereiden verschillende gerechten met verse kruiden en etherische oliën. Na de middag bezoeken we de
kruidentuin.
De herborist geeft ons meer inzicht in medicinale kruiden en toepassingen.
We sluiten af met een degustatie van originele proevertjes.
Bijzonderheden: de cursisten komen met de wagen of met autocar.
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Koken met bioproducten; bezoek aan een bio boerderij

Prijs: vanaf euro 1050 voor een groep tot 14 personen
Inbegrepen: inkom, kookles met professionele lesgever, begeleiding, gids, consumptie, lunch en zoete snack
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: Na een warme ontvangst met koffie en koekjes starten we met een
kookles met bioproducten. We maken een heerlijk gerecht en staan stil bij de
voordelen van bio-teelt. Na de lunch bezoeken we een bio-boerderij. Daar worden we ingeleid in de kennis van het bio-telen.
Bijzonderheden: enkel op woensdag, donderdag en vrijdag.
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Belgische chocolade LEKKERRRRRRRR…….

Prijs: vanaf 1090 euro voor een groep tot 8 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding, gids, consumptie, lunch, koffie
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: Na een warme ontvangst met koffie en wat zoetigheden, starten we met
een kookles rond chocolade. We maken een heerlijk gerecht en genieten van de
zelfgemaakte lunch. Na de middag bezoeken we een chocoladeatelier. We maken zelf chocoladefiguren en lekkers dat we mogen meenemen naar huis.
Bijzonderheden : enkel op woensdag en vrijdag.
De uitstap is eenvoudig te organiseren met het openbaar vervoer. We begeleiden vanaf het treinstation ‘ Liedekerke’.
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Koken met streekproducten

Prijs: vanaf 860 euro voor een groep tot 14 personen
Inbegrepen: inkom, kookles met een professionele lesgever, begeleiding, gids,
consumptie, lunch en zoete snack
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: ’s Ochtends drinken we een kopje koffie en kokkerellen we met streekproducten. We genieten van onze lunch en gaan na de middag naar het streekproductencentrum. Bij de uitleg hoort een proeverij. Rond 16 uur ronden we het
bezoek af.
Bijzonderheden: Deze uitstap is mogelijk met de wagen en de autocar.
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Koken met Belgische abdijbieren

Prijs: vanaf 995 euro voor een groep tot 14 personen
Inbegrepen: inkom, begeleiding kookatelier, gids, consumptie, lunch, koffie
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: we starten de dag met een kopje koffie en kokkerellen we met abdijbieren uit de streek. We genieten van de zelfbereide lunch en gaan na de middag
naar de bierstekerij. De geheimen van het bierbrouwen worden ons toevertrouwd.
Bijzonderheden: Deze uitstap is te organiseren met de wagen of de autocar.
De uitstap kan aangevuld worden met een bezoek aan een muziekmuseum.
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Koken met abdijbieren en -kazen met bezoek aan de abdij

Prijs: vanaf 915 euro voor een groep tot 14 personen
Inbegrepen: inkom, kookles onder professionele begeleiding, gids, consumptie,
lunch, koffie
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: nadat we genoten hebben van een heerlijke kop koffie
gaan we aan de slag met abdijkazen en maken we er heerlijke gerechten mee.
Tegen lunchtijd kunnen we deze gerechten nuttigen. Na de middag bezoeken we
de abdij. We krijgen er een rondleiding door een pater.
Bijzonderheden: enkel op donderdag en vrijdag.
Kan uitgebreid worden met taart en lekkers in de namiddag.
Deze uitstap is te organiseren met de wagen of de autocar.
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Werken met zuivel met bezoek aan een kaasmakerij

Prijs: vanaf 955 euro voor een groep tot 14 personen
Inbegrepen: inkom, workshop met professionele begeleiding, gids, consumptie,
lunch, koffie
Tijdsduur: een volledige dag
Inhoud: Zuivelproducten zijn onontbeerlijk in een afwisselend voedingspatroon
bij ouderen. Leer in deze workshop toffe gerechten maken met zuivel. Na de
lunch trekken we naar de kaasmakerij. We bezoeken een bekroonde kaasproducent in Vlaams-Brabant.
Bijzonderheden: Deze uitstap is te organiseren met de wagen of de autocar .
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Hoe een educatieve uitstap, kookatelier of boottocht boeken?
U neemt contact op met Pajottenlands Centrum en laat ons uw voorkeuren weten. Wij maken voor u een gepersonaliseerde offerte.
Pajottenlands Centrum vzw/Educatief Centrum
Kristien Van den Bossche / Sandra Phlips
Fabrieksstraat 3
1770 Liedekerke
053 64 11 68
kristien@edc-liedekerke.be
www.pajottenlandscentrum.be

Voorafgaand aan het bezoek of de uitstap krijgt uw dienst een volledige
dag beschrijving, evenals een routebeschrijving en/of beschrijving van de
ontmoetingsplaats.
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