e

1 dag:

Programma “Op zijn Kerfstok”.

Ca 12:00 uur: Aanmonsteren.
Welkom: Direct aanschuiven voor de lunch en bunkeren maar!
Inschepen.
Gereed maken van de kooien.
Buitengaats.
Boeiende excursie met de waddengids op de kwelder.
Bij gunstige omstandigheden: Een klein stukje echt wadlopen !
Overstag.
Terug naar De Waddenhoeve.
Naar de sloepen.
Een uurtje kanoën vanaf de eigen kanosteiger in het
Noordpolderkanaal. Geheimzinnige vondst!
In de Kombuis.
Eenvoudige workshop ter voorbereiding van de
Barbecue waar iedereen aan mee kan doen.
Het Zeemansbanket.
Met zijn allen gezellig barbecueën.
De Stoere spelen.
Spelronde met niet alleen kracht maar ook behendigheid.
Kampvuur.
Met Marshmallows, stoere verhalen en een oud raadsel!
Spooktocht of Spannende Speurtocht.
Met na afloop warme chocolademelk en
slagroom.
Onder zeil.

2e dag.
Bunkeren en knapzak maken.
Ontbijt en lunchpakket maken voor
onderweg.
Terug in de tijd
Bezoek aan het Openluchtmuseum.
Speurtocht in groepjes door het
museum.
Koers houden.
Kompastocht door de straatjes en
over de kerkepaden van Warffum.
Op zoek naar de Witrokken.
Step speurtocht naar de “Het pad van de Witrokken”.
Smokkelaarsspel.
Ook wel douanespel genoemd. Daarna:
Op de step weer terug naar
De Waddenhoeve.
Er broeit iets!
De bemanning bereidt een bonte avond voor.

In de Kombuis.
Eenvoudige workshop waar de kids het buffet van de bonte avond
voorbereiden.
Muiterij.
Feestelijke bonte avond waarbij de bemanning het voor het zeggen
krijgt tot in de late uurtjes. Met warm en koud buffet,
voorstellingen, sterke verhalen en……… Ontknoping van het
mysterie???

3e dag
Bunkeren.
Ontbijten
Ontruim de kooien.
Bedden afhalen en tassen inpakken
Dekzwabberen.
De accommodatie en het pleintje veegschoon opleveren.
Het mysterie wordt nu echt ontrafeld.
Weiland games.
Spellencircuit op het grote speelveld.
Koffie met scheepsbeschuit.
Als beloning voor het oplossen van het raadsel:
Een laatste versnapering.

Geschiedschrijving.
Na het moment van vertrek maakt Uw kampdriedaagse voor altijd deel uit van de geschiedenis van
Noordpolderzijl. Niemand kan U en Uw klas deze onvergetelijke herinnering nog ontnemen.
Wij wensen U een behouden thuisvaart!

€ 65,00
per persoon
all-in *)

Dit programma is
ook zeer geschikt
als startkamp, of
groepsvormend
kamp, in het
nieuwe schooljaar

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.

