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Meerdaagse excursies 2017/2018 
 
 
 
                    
Aan: leerlingen h.a.v.o.4, atheneum 4 en hun ouders. 
        
 

 Ieder jaar  organiseren wij een "excursieweek”,  waarin de meerdaagse excursies plaatsvinden. 
In 2018 van 14 t/m 18 mei. Er zijn echter excursies die al eerder vertrekken1.  

 
 Deze excursies vormen voor ons een belangrijk onderdeel van onderwijs en opvoeding. 
 Bovendien is bij alle excursies een handelingsdeel CKV opgenomen. De leerlingen dienen hun 

ervaringen in een verslag vast te leggen. Het handelingsdeel valt onder het vak CKV en wordt 
daarom ook door die sectie beoordeeld. 
 

 Tijdens een dergelijke reis kunnen de op school opgedane kennis en vaardigheden uitgebreid 
en verdiept worden. Daarom is deelname aan een excursie verplicht voor iedere leerling, met 
uitzondering van leerlingen die al eerder mee zijn geweest op een excursie (zie blz. 3). 
 

 Voor leerlingen en leraren is het een uitdaging er samen een geslaagde week van te maken. 
Het ontwikkelen van goede contacten is mede een doel van de excursies. Als allen zich 
daarvoor inzetten, kunnen zij rekenen op een geslaagde excursieweek. 
 

   Wij wensen de deelnemers alvast een goede excursie. 
 

                  De taakgroep meerdaagse excursies: 
                R.A. Post 
               R. Oudeman                                           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Bij elke excursie in deze folder staan de vertrek- en aankomstdata. 
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Deelname aan de meerdaagse excursies 
 
Deelname 
Iedere leerling van het Christelijk College Groevenbeek moet minstens één keer deelgenomen 
hebben aan een meerdaagse excursie. Voor doublanten en leerlingen die uit het VMBO komen 
geldt dus dat zij niet verplicht aan een gewone excursie hoeven deel te nemen. Zij zijn immers 
al een keer op een meerdaagse excursie geweest. 
Doublanten en leerlingen uit het VMBO die niet meegaan met een gewone excursie doen mee 
met de “thuisexcursie” (zie blz. 6).  
 
Het is tijdens een excursie, een groepsgebeuren, absoluut noodzakelijk dat leerlingen zich aan 
gestelde regels houden. Gedurende het hele schooljaar hebben we te maken met regels; 
tijdens excursies zijn deze soms nog meer gewenst. Het is mogelijk dat er bij een excursie 
minder is toegestaan dan thuis. Toch dient iedere leerling, in het belang van de groep, zich te 
houden aan de regels van de excursie en de aanwijzingen van de excursieleiding. 
Zo is het kopen en meenemen door leerlingen van alcoholhoudende  dranken niet 
toegestaan. Drugs meenemen en gebruiken is verboden.  
Van misdragingen wordt de schoolleiding in alle gevallen verwittigd. In een ernstig geval kan 
een leerling op kosten van de ouders naar huis worden gestuurd. 
Het is natuurlijk mogelijk dat het erg moeilijk is aan de financiële verplichtingen te voldoen. U 
kunt zich dan wenden tot onze afdelingsdirecteur dhr.   
 
 
Betaling voor deelname 
Betaling gebeurt in drie termijnen. De eerste € 75,- wordt geïnd als voorschot bij de 
‘leermiddelenfactuur.’ Het resterende bedrag wordt geïnd met behulp van een eenmalige 
machtiging die u krijgt opgestuurd als de indeling voor de excursies heeft plaatsgevonden. In 
twee termijnen zal dan het nog resterende bedrag van de door u  op gegeven rekening worden 
afgeschreven.  
Dus voor de excursie naar Barcelona betaalt u  bijvoorbeeld € 420,- .  Van deze € 420,- is  
€75,-  opgenomen in de overeenkomst schoolkosten.  De overige € 345,-  wordt voldaan in 
twee termijnen van €172,50  respectievelijk in januari en maart.  
 
De inschrijving is pas definitief als uw machtiging is ontvangen. Inschrijven kan alleen door dat 
de leerling via Magister  zijn of haar keuze bekend maakt. Na de definitieve indeling ontvangen 
de ouders via de post machtigings- en overige formulieren. 
 
Groevenbeek adviseert u zelf een reisverzekering af te sluiten. De school beschikt zelf slechts 
over een reisverzekering met beperkte dekking en een eigen risico waarvan de hoogte 
afhankelijk is van de soort schade. In geval van beroep op de verzekering van de school, komt 
het eigen risico voor rekening van de ouder(s). 
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Inschrijvingsprocedure 
 
 
 A. Inschrijven kan alleen via Magister woensdag en donderdag 27 en 28 september. 
 Mocht je om een bepaalde reden, bijvoorbeeld medische redenen, niet meekunnen met 

een bepaalde excursie geef dit dan aan bij dhr. Post.  Doe dit niet achteraf na de loting! 
  

  
 B.  Wanneer een excursie overtekend is vallen de leerlingen af die al eerder met een  

excursie zijn mee geweest in AH in hun schoolloopbaan (doublanten AH).  Zij kunnen 
dan alsnog kiezen voor een andere excursie. Zie punt C. Bovendien mag je niet 
tweemaal mee met dezelfde excursie.  

      
 Als de groep voor een excursie dan nog te groot is, volgt er voor die groep een loting.  
 Bij de loting kan rekening worden gehouden met de samenstelling van de excursie 

groep, bijvoorbeeld vanwege de kamerindeling. Bij een zeer onevenredige verhouding 
meisjes / jongens kan de loting zodanig worden aangepast dat de (wan)verhouding 
wordt verbeterd. 

 
 C. De leerlingen die door de regel van punt B van excursie moeten veranderen, kunnen 

inschrijven op de nog openstaande plaatsen bij andere excursies. Nieuwe keuze per 
mail aangeven bij dhr. Post. 
Deze tweede ronde moet zo verlopen dat niet opnieuw een excursie overtekend raakt. 
Eventueel wordt er ingeloot. Loting vindt plaats op dinsdag 3 oktober om 15.15  in 
lokaal 234. 
 

 D.  Als laatste worden de resterende plaatsen opgevuld met  leerlingen die zich te laat 
hebben ingeschreven. 

 
  E.  De excursieleidingen roepen de leerlingen die voor hun excursie hebben ingeschreven 

bijeen om afspraken te maken over de reis en de voorbesprekingen. Het bijwonen van 
deze voorbesprekingen is een onderdeel van de excursie en is dus verplicht. 
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Presentatie                          
  
 
 
 Om de leerlingen die gaan inschrijven een zo goed mogelijk beeld te geven van de 

opzet en de inhoud van elke excursie zal er, in de tijd tussen het uitdelen van de folder 
en het moment van inschrijven, voor elke excursie de gelegenheid zijn om zich te 
presenteren. 

  
 Het is de bedoeling dat de begeleiders van een excursie uitleg geven over de opzet en 

het programma. Tevens kan duidelijk gemaakt worden welke uitrusting en 
voorbereiding er nodig is voor de betreffende excursie. Zij kunnen dat illustreren met 
materiaal van vorige excursies, dia’s of een video. 

 
 Naast het verkrijgen van bovenstaande informatie kun je tijdens de presentatie natuurlijk 

gerichte vragen over een excursie stellen. Algemene vragen over de gang van zaken 
kunnen ook voorgelegd worden aan de leden van de taakgroep meerdaagse excursies. 

 
 De voorlichtingen zijn in de grote pauze op de volgende dagen: 
 
  
 ma. 18  sept. Lok. 243 Parijs 
 di. 19  sept. Lok. 246 Londen 
 wo. 20  sept. Lok. 324 Wales 
 do. 21  sept. Lok. 324  Barcelona    
 vr.  22 sept. Lok. 234 Toscane  
 ma.  25  sept. Lok. 302 Berlijn 
 di.  26   sept. Lok. 232 Zeilen 
  
 Woensdag en donderdag 27 en 28 september  inschrijving  via Magister. 
        
 Let voor eventuele wijzigingen en andere mededelingen ook op de monitor. 
 
 N.B. 
 Lees de hierna volgende informatie van elke excursie goed! 
 De excursies hebben verschillende vertrekdata (sommigen gaan al in of voor het 

weekend) en verschillen verder in prijs, lengte en opzet. 
Maak de keuze vooral voor je zelf en houd er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat 
dat je uiteindelijk met een andere excursie mee gaat dan je hebt aangegeven tijdens de 
inschrijving. Veel leerlingen vinden misschien dezelfde excursie heel leuk en daardoor 
moet er worden geloot. 

 
    Heb je meer vragen stel deze dan persoonlijk aan een excursie-begeleider, mentor of 

aan dhr. Post of dhr. Oudeman. 
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Thuis 
 
 
De thuisexcursie “Beleef je Zintuigen”! 
 
Voor doublanten en leerlingen die uit het VMBO zijn gekomen en niet meegaan met de 
gewone excursies, wordt er een “thuisexcursie” georganiseerd. Deelname hieraan is 
verplicht.  
Daarnaast staat deze thuisexcursie ook open voor leerlingen die om zeer dringende redenen 
beslist niet mee kunnen gaan met een andere excursie. Pas na overleg met de  
afdelingsdirecteur bovenbouw dhr. R. Brouwer kan door deze leerlingen deelgenomen 
worden aan deze excursie.  
 
Het programma van de thuisexcursie is zeer gevarieerd. Zo staat er o.a. een Jamie Oliver 
dag, sport & gaming en shoppen op het programma. Iedere dag van de excursie heeft zijn 
eigen thema met de daarbij behorende activiteiten.  Je zintuigen worden iedere dag opnieuw 
geprikkeld. De thuisexcursie staat garant voor samenwerken, lekker eten, samen doen en 
chillen. 
 
Leiding: G. Wessels, T. Bron en T. de With 
Periode: maandag 14 mei  t/m vrijdag 18 mei 2018 
Kosten: € 75,- 
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Barcelona,  Buenos Dias 
 

 
Barcelona is een prachtige, levendige, Catalaanse stad aan de Middellandse Zee. Cultuur 
en architectuur staan in deze excursie voorop, maar er is ook ruimte voor vrije tijd (strand?).  
 

 
We verblijven in een hotel in Santa Susanna, een kleine badplaats op zo’n 60 km van 
Barcelona. Het ontbijt en het avondeten worden middels een buffet door het hotel verzorgd, 
keuze genoeg, dus voor ieder is er wat wils.  
 
Tussen de middag zijn we altijd op stap, dus dan zal je zelf voor je eten moeten zorgen. 
Gelukkig zijn er in Barcelona vele Mac’s te vinden en is er voor de afwisseling (?) ook een 
Burger King, maar je kunt natuurlijk ook naar de supermarkt gaan voor wat inkopen of één 
van de vele locale lekkernijen (Tapas!) proberen. Je middagmaal betaal je zelf, dus houd 
daar rekening mee.  
 
In Barcelona gaan we veel hoogtepunten bekijken, zoals de kathedraal, de gotische wijk, 
Casa Milà, La Sagrada Familia, het aquarium en natuurlijk het stadion van FC Barcelona 
Nou Camp. Daarnaast brengen we ook een bezoek aan het kloostercomplex van Montserrat 
en de stad Girona. 
 
Hasta Pronto 
 
Leiding:  
mw. Chorrero i Grau,  
mw. Meijer, 
dhr. Mulder,  
……?....... 
 
Groepsgrootte: maximaal 48 leerlingen 
 
Periode: zaterdag 12 mei t/m vrijdag 18 mei 2018 
 
Reissom: € 420,- 



8 
 

Duitsland / Berlijn 
 
Berlijn is een stad die continu verandert en wordt ook wel de culturele hoofdstad van Europa 
genoemd. De cijfers zijn verbluffend: drie opera's, meer dan 150 theaters, meer dan 175 
musea en verzamelingen, circa 300 galerieën, meer dan 250 openbare bibliotheken, 130 
bioscopen en talrijke andere culturele instellingen zijn er in Berlijn te vinden.  
 
Dit jaar gaan we voor de negende keer naar Berlijn! We vertrekken op maandag 14 mei en 
hopen dan aan het eind van de middag in Berlijn aan te komen. We overnachten in een 
klein, maar leuk hotel net buiten het centrum van de stad. Naast een verkenning te voet 
zullen we in Berlijn ook gebruik maken van de bus en de U-Bahn (metro). In de afgelopen 
jaren is een zeer gevarieerd programma ontstaan waarbij naast bijvoorbeeld aandacht 
voor de Berlijnse Muur er ook aandacht zal zijn voor de hippe kant van Berlijn. Zo doen we 
een workshop over Street Art waarbij je jezelf mag bewijzen als Street Art-artiest. Deze 
workshop wordt gegeven door underground artiesten van Berlijn. Daarnaast bezoeken  wij 
het Olympisch Stadion, bekijken wij Berlijn vanuit de hoge Fernsehturm (203 meter!) en 
bewonderen wij een film in het grote IMAX Sony filmtheater. Wat deze excursie echt uniek 
maakt is dat je een deel van de stad zelf mag verkennen. Er zal dus ook genoeg ruimte zijn 
om je shopping bag aan te vullen 
 
Voor wat betreft het eten, hebben we een uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. De lunch 
regelen we zelf op gezellige stekken in de stad en voor de warme maaltijd hebben we 
plaatsen in een mooi restaurant gereserveerd vlakbij de Friedrichstraße. 
Berlijn is zoals gezegd een fraaie stad en er wordt nog steeds erg hard gewerkt om de stad 
nog mooier te maken. Berlijn telt een aantal mooie plekken om te winkelen: de 
wereldberoemde Kurfürstendamm (let op de Ferrari’s en Bugatti’s!), het bekende Kaufhaus 
des Westens (KaDeWe), de elegante Friedrichstraße etc. Daarom is het ook de bedoeling 
dat we af en toe ruimte vinden om hier een kijkje te nemen en enkele inkopen te doen. 
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Locaties die we gaan bezoeken 
tijdens onze reis zijn o.a.: 

• Street Art Workshop 
• Unter den Linden, 

belangrijkste straat van 
Berlijn met o.a. 
Brandenburger Tor en het 
Rijksdaggebouw 

• Friedrichstraße, Checkpoint 
Charlie, de voormalige 
grensovergang O/W-Berlijn 

• De Kurfürstendamm, dé 
winkelstraat van Berlijn met  
ook de Kaiser Wilhelmgedächtniskirche, de ruïne van de toren, een monument dat 
aanspoort tot vrede en verzoening en daar vlakbij het Kaufhaus des Westens, het 
grootste warenhuis van Europa. 

• Potsdamer Platz, alle gebouwen zijn hier nieuw, internationaal bekende architecten 
hebben de nieuwbouw ontworpen, met o.a. het Sony Center.  

• Sachsenhausen 
• Slot Sanssouci 
• IMAX filmtheater 
• Koepel op het Rijksdag gebouw 
• Alexanderplatz en omgeving inclusief de Fernsehturm, waar vanaf we de stad op 203 

meter hoogte kunnen bekijken 
• Het Olympisch stadion gebouwd voor de spelen van 1936 en bekend van de WK 

finale 2006 Frankrijk tegen Italië. (Foto, zie vorige pagina) 
 

Leiding: Mw. B.D. Horst, Mw. A. van Asselt, J.W. Sluis en G.J.W. v. Lochem  
Groepsgrootte: 48 personen.    

 Periode: maandag 14 mei t/m vrijdag 18 mei 2018 
Reissom: € 410,- 
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London……is the place to be! 

DOES LONDON REALLY NEED AN INTRODUCTION? 

Vooruit dan maar…..Londen: een wereldstad die bruist van de activiteiten en 
bezienswaardigheden. Het is hip, hot en hectisch. Er is zoveel meer te zien en te doen dan 
we in een week kunnen en, houd er rekening mee, als je er eenmaal geweest bent wil je er 
vaker naar toe. 

Hoe reizen we? De heen- en terugreis gaan we per ferry. Overdag heen en terug op de 
nachtboot.  In Londen zelf doen we zoals de Londoners doen: we reizen  met de 
Underground en lopen veel. 

Overnachten? Doen we in een hostel in het centrum. Hier ontbijten we en zullen we 
gezellige momenten met elkaar beleven. 

Wat gaan we doen? We gaan alle highlights langs: de Changing of the Guards bij 
Buckingham Palace, 10 Downing Street, Westminster Abbey en de Houses of Parliament 
waar we de Big Ben kunnen horen. We bekijken London vanuit de hoogte van de London 
Eye, schepen ons in voor een minicruise over de Thames. We beklimmen via de Whispering 
Gallery de koepel van  St. Paul’s, bezoeken het British Museum en we’ll shop till we drop…in 
Regent’s Street, Oxford Street, Covent Garden, Piccadilly Circus en het wereldberoemde 
Harrod’s. Dan pakken we een markt mee en struinen het super trendy multi culti Camden 
Town Market af. En als klap op de vuurpijl laten we ons overdonderen door een spetterende 
musical op West End. 

Naast deze programmapunten die we met de hele groep doen, is er een keuzeprogramma. 
We splitsen ons op in kleinere groepen. Je doet een backstage tour in Wembley, bezoekt the 
Tower of London, Wimbledon Centre Court, de Evensong in Westminster Abbey of het Hard 
Rock Cafe, je gaat naar Greenwich of een van de vele musea. Shopaholics pakken een 
middagje Harrod’s, Westfield of Oxford Street. Er kan dus heel veel, you name it, we’ll try to 
make it happen. 

Leiding: M. v.d. Beek, S. Borchers, S. v.d. Lee, P. Visscher en J. Zoet 

Groepsgrootte: max. 48 personen 

Periode: maandag 14 tot en met zaterdag 19 mei  

Reissom: € 445 
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Frankrijk 

 
Parijs 
 
Een cultuurstad als Parijs is uitstekend geschikt voor een afwisselende en boeiende week. 
We vertrekken maandagochtend vroeg om al dezelfde dag echt van Parijs te kunnen 
genieten. We komen daar om ongeveer 15.00 uur aan.  
 
Op het programma staan onder meer de schilderswijk 
Montmartre en de Eiffeltoren, maar ook de Arc de 
Triomphe en Notre- Dame, het Louvre en het Musée 
d'Orsay en maken we 2 wandelingen waar jullie de gids 
zijn. 
Ons bezoek aan Parijs is niet compleet zonder 
Eurodisney en het prachtige paleis van Versailles.  
 
 
 

We slapen in een hotel net buiten de ringweg, vlakbij een 
metrolijn die ons rechtstreeks naar het hart van de stad 
brengt. Dat heeft zo z’n voordelen, want we moeten al 
genoeg te voet doen. Reken echt op heel veel lopen. 
Warm eten doen we meestal in het centrum, in één van 
de talrijke kleine restaurants in de studentenwijk of ergens 
anders. 
De lunch is een picknick. We kopen in groepjes wat eten 
en gaan dat gezamenlijk in een park op eten. 
 
Een vol programma, maar je krijgt ook tijd om in groepjes 
zelfstandig te winkelen of ergens heen te gaan. Op 
vrijdag gaan we na een bezoek aan het Musée d'Orsay 
weer richting Ermelo en komen daar  dan rond 21.15 uur 
aan.  
Wil je meer weten, kom dan naar de presentatie. 
 

Leiding: Dhr. M. Schenk, mw. A. van Beek, dhr. LJ 
Scheijgrond en de Mol 
Groepsgrootte: 44 personen. 
Periode: maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei  
Reissom : € 425,00 
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Toscane 
 
Toscane ...     om nooit meer te vergeten! 
 
 

- Heb jij dit jaar gekozen voor een kunstvak of heb je altijd al belangstelling gehad voor 
 geschiedenis, kunst (beeldhouwen schilderkunst), architectuur en oudheidkunde?  

 
- Kun je genieten van de gezellige sfeer, gastvrijheid van de lokale mensen, de prachtige 

natuur van een Zuid-Europees land? 
 
EN… 
 

- Vind je het heerlijk om te kamperen vlak aan zee? (en kan je een beetje tegen kou) 
 
Als je deze vragen volmondig met "ja" kunt beantwoorden, niet opziet tegen een verre busreis 
en bovendien bereid bent naast een tweetal informatiebijeenkomsten ook een startopdracht 
te maken om goed op deze bijzondere excursie voorbereid te zijn… 
ga dan mee naar Italië en wel naar de prachtige streek TOSCANE! 
 
We bezoeken musea met beeldhouwkunst, prachtige schilderijen, architectuur en fresco’s in 
kerken in authentieke steden (o.a. Pisa, Florence en Sienna). Tijdens de busritten zie je veel  
van het typsiche landschap en de marmerbergen bij Carrara. 
Daarnaast is er ruimte voor ontspanning, sport en spel. Speel je gitaar? Neem deze mee! 
En het eten? Heerlijk Italiaans, maar de patat zal waarschijnlijk ook niet ontbreken! 
 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de presentatie! 

 
Andiamo, ragazzi!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Leiding:  dhr. R. Post,   dhr. R. Oudeman,  
mevr. R. Feteris en mevr. Y. Vos  
Groepsgrootte: maximaal 44  leerlingen 
 
Periode: vrijdag (avond)  11 mei  t/m vrijdag (ochtend)  18 mei 2018  
Reissom: € 410,- 



14 
 

 
Wales 2018 

 
Op avontuur in  Engeland  en Wales 
 

 
 
Op de heen- en terugreis brengen wij een bezoek aan twee prachtige Engelse steden. Eerst 
Cambridge, een stad met één van de beroemdste universiteiten van Engeland met zijn vele 
colleges. Op de terugweg Chester, met het prachtige centrum. In beide steden is er voldoende 
vrije tijd om te shoppen.  
 
Tijdens de excursie kamperen wij op een mooie camping in Beddgelert. Dit plaatsje ligt in het 
hart van het nationale park Snowdonia. Van hieruit maken wij onze dagtochten. 
 
Twee dagen van het programma worden ingevuld door het maken van prachtige, uitdagende 
bergtochten. De hoogste toppen in Wales staan op het programma en dagen ons uit om 
bedwongen te worden. Natuurlijke hoort de Snowdon daarbij.  
 
De andere dagen gebruiken wij om de andere bezienswaardigheden van Noord-Wales te 
bekijken: Het prachtige kasteel in Caernarfon en een tocht naar de kliffenkust om daar te 
genieten van bijzonder vergezichten staan vast in het programma. 
 
Als je meegaat op deze reis dan moet je beschikken over bergwandelschoenen en een 
kampeer-uitrusting. Tevens zorgt elk groepje van 2 à 3 personen voor een eigen tent.  
 
Het voorjaar is de beste periode om dit gebied te bezoeken. Weinig neerslag in deze tijd en er 
zijn nog niet veel toeristen in dit anders zo drukbezochte deel van Groot-Brittannië.  
 
Leiding: de docenten H. Breman, F. van Stigt Thans en … 
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen  
Periode: vertrek vrijdagavond 11 mei, terug vrijdag 18 mei, begin van de avond. 
Reissom € 380,- 
  

 
Dit jaar wordt deze excursie naar 
Groot Brittannië voor de 27e keer 
georganiseerd. Veel leerlingen zijn 
jullie al voorgegaan en hebben 
genoten van een onvergetelijke 
week. Het programma is een mix van 
stadsbezoek en outdoor activiteiten. 
De reis wordt gemaakt met een 
aantal 9-persoonsbusjes en we 
nemen onze eigen kampeer-
uitrusting mee. 
 
Vrijdagavond 11 mei vertrekken wij 
met de nachtboot naar Engeland en 
slapen aan boord.  
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Zeilen 
 
ZEILEN...  (en windsurfen) 
 
De zeilexcursie is een trektocht op de Friese 
meren in vijf-persoons Valkjes en een Tjalk. In de 
excursieweek leer je de basisbeginselen van het 
zeilen en gaan er ervaren instructeurs mee die je 
leren hoe leuk zeilen is. 
 
Je zeilt ook een dag mee op een Tjalk en dan 
ontdek je hoe het is om zo’n groot schip onder 
controle te houden. Dan moet er ‘echt’ gewerkt 
worden om overstag te gaan!  
 
De excursie start in Heeg, waar we de boten ophalen. Daarna zwerven we vijf dagen over het 

Heegermeer, de Fluessen, Slotermeer en langs 
nog zoveel meer mooie waterwegen in het Friese 
waterparadijs. Natuurlijk gaan we niet alleen zeilen, 
want de boodschappen voor het avondeten doe je 
zelf en er is ruimte voor ontspanning en veel 
gezelligheid. ’s Avonds meren we aan in een mooi 
haventje of op een eiland. Slapen doen we op de 
bootjes en koken mag je zelf met je groep doen op 
de aanlegplaatsen. En hoe lekker dat is hangt 
helemaal af van wat jullie samen brouwen. De 
week wordt afgesloten met een dag windsurfen, 
waarbij je zeker de basis onder de knie krijgt. 

 
Zo’n zwerfkamp vereist een goede instelling van iedereen die meegaat. Het leren zeilen is natuurlijk 
een ding, maar een leuke sfeer natuurlijk nog veel meer. Hier ga je niet voor het bezoeken van 
allerlei musea en kerken, en ook niet voor een luxe hotel, maar voor lekker buiten actief zijn en voor 
gezelligheid. Er is veel tijd voor ontspanning, voor diepe gesprekken en ongein. Ben je iemand die in 
zo’n groep zal passen, en houd je van sportiviteit op het water, schrijf je dan in voor het zeilkamp! 
 
Leiding: F. van Hulst, D. de Bruijne, L. van 
Meerveld, P. Maas en eventueel een aantal 
zeilinstructeurs 
Groepsgrootte: 20 tot 32 leerlingen 
Meenemen: o.a. (zeil)kleding, matje en slaapzak. 
Periode: maandag 14 t/m vrijdag 18 mei 2018 
Reissom: € 230,- 
Inclusief: vervoer naar Friesland en weer terug, 
eten en drinken, een romantische slaapplaats, 
boten, instructeurs en een hoop lol. 
 
 
 
  Bekijk alvast de trailer 
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