Programma “Jammerende Jannie”.
1e dag:
Aankomst: Ca 12:00 uur:
Knibbel knabbel knuisje.
Aanschuiven aan de gedekte tafels voor de lunch!
In de nesten werken
Gereed maken van de bedden.
Te land, ter zee….
Op de step naar het waddenhaventje voor een boeiende excursie met de
waddengids op de kwelder. Bij gunstige omstandigheden: Een stukje echt
wadlopen!
Rechtsomkeert.
Weer terug naar De Waddenhoeve. Daarna een uurtje kanoën, vanaf de
eigen kanosteiger.
In de Heksenketel.
Eenvoudige workshop ter voorbereiding van de barbecue waar
iedereen, groot of klein, aan mee kan doen.
Het laaiende vuur
Met zijn allen gezellig barbecueën.
De Vliegensvlugge spelen.
Spellenronde met niet alleen snelheid maar ook met listigheid.
Rond de Heksenkring.
Kampvuur met marshmallows. Het verhaal van
Jammerende Jannie wordt voorgelezen.
De Griezeltocht of Spannende Speurtocht
Spooktocht met opdrachtjes en na afloop
warme chocolademelk en slagroom.
Met de vleermuizen op stok.

2e dag.
Knapzakken maken.
Ontbijt en lunchpakket maken voor
onderweg.
In de voetsporen van een heks.
Fietsspeurtocht naar Broek en
Pieterburen.
De Kol met de 7 Geitjes.
Bezoek aan de geitenboerderij met kaasmakerij.
De Zeehondenmoeder.
Bezoek aan- en ontvangst in, de zeehondenopvang v/h Lenie ’t
Hart. Educatieve workshop, film en vrij rondkijken.
Welkom aan boord.
Smullen van een pannenkoek in het pannenkoekenschip achter
de zeehondencrèche.
Moeder Natuur.
Bezoek aan Natuurcentrum De Buitenplaats, Pieterburen.

Smokkelspel. Ook wel douanespel genoemd. Of een ander spel naar keuze.
Broeinest!
De deelnemers krijgen wat tijd voor zichzelf en bereiden
een bonte avond voor
De heksenbrouwerij.
Eenvoudige workshop waarin het buffet van de bonte avond
wordt voorbereid.
Toverkunsten
Een magische bonte avond waarbij de groep het voor het
zeggen krijgt tot in de late uurtjes. Met zelfgemaakt
warm en koud buffet, voorstellingen, sterke verhalen
en…noem maar op.

3e dag
Knapzakken maken.
Ontbijten en evt. een lunchpakketje smeren
Ontruim de nesten.
Bedden afhalen en tassen inpakken
De Heksenbezems.
De accommodatie veegschoon opleveren.
Ontknoping van het raadsel.
Schat Meesters.
Spel o.b.v. meten, wegen en schatten. Voor denkers en doeners
Uit de hoge hoed.
Als beloning voor het oplossen van het raadsel, nog een laatste
versnapering.
Legende.
Na het moment van vertrek maakt Uw kampdriedaagse voor altijd
deel uit van de geschiedenis van Noordpolderzijl en Pieterburen.
Niemand kan U en Uw groep deze onvergetelijke herinnering nog
ontnemen.
Wij wensen U een behouden thuisvlucht!
Dit programma
is ook zeer
geschikt als
startkamp, of
groepsvormend
kamp, voor het
nieuwe
schooljaar

€ 79,50
per persoon,
all-in *)

PS. Er kunnen omstandigheden voorkomen, waardoor wij genoodzaakt zijn van dit programma af te wijken. Dit recht behouden wij ons voor!
*) Let op! Er geldt een minimumprijs / aantal voor dit kamp. Zie onze website voor de minimale groepsgrootte. Kleinere groepen en prijs in overleg.

