Join the Backpackers!
10 aug. t/m 14 aug.
Rugzak gepakt? Klaar voor de reis? Ga je mee op avontuur? Waar gaan we heen? Wat staat er op
jouw Bucketlist?

Maandag 10 augustus
Back to Nature.

Wist je dat als Romeinse soldaten vroeger koude voeten hadden ze zich inwreven met
brandnetels? In de brandnetels zit een stofje genaamd histamine waar je het weer warm van krijgt.

Geocaching
Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op zoek gaat naar de schat bij jouw in de
buurt. Jij gaat op zoek naar de schat! Neem je ﬁets mee! We gaan in het Lingebos op zoek naar alle
schatten.
Natuursculptuur
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei spullen uit de natuur te verzamelen. Vervolgens maken
we daar onze eigen afdruk van in klei en doen we het in de oven, zo krijgen we natuurafdrukken!
Brandnetelchips
Ja echt; van die prikblaadjes kun je chips maken!
Wilde weetjes
Er is zoveel te leren over de natuur. In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over de
natuur. Het is een heerlijk buitenspel waarbij we leren van elkaar en ondertussen de natuur
ontdekken.

Dinsdag 11 augustus
Weet jij de oplossing?

Wist je dat Nederland het land is met de meeste escaperooms per inwoner?

Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te veroveren?
Escape Island Biesbosch
Gaan jullie de uitdaging aan en lukt het jullie binnen het uur te ontsnappen van ons eiland?
Samenwerken is erg belangrijk op het eiland, lukt het jullie goed samen te werken en daarmee met
elkaar een snelle tijd neer te zetten!? Houden jullie het droog of krijgen jullie natte voeten!? We
gaan naar de Kurenpolder met de taxi. Dus zorg dat je op tijd bent!
Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot en verschillende natuurlijke materialen maken wij een
mooie drijvende zomerkaars.
Broodjes op een stok
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een kampvuurtje. Hmmmm,
heerlijk!

Woensdag 12 augustus
Fiësta!

Wist je dat de wasknijper 147 jaar geleden uitgevonden is?

Wasknijpers ontwijken
Knijp, knijp, wasknijper! Zorg dat je ze kwijt raakt en win het spel!
Picknick party!
Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf
onze eigen picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.
Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, schelpen, blaadjes,
takjes en stenen... heel veel stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen van
maken.
Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je
hangmat het strand op om de spelletjes te spelen.

Donderdag 13 augustus
Wet, wet, wet.

Wist je dat Ponche de Frutas een mexicaans drankje is dat gemaakt wordt voor en tijdens
kerstmis?

Verfkunst op muziek
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige manier. Met wat verf onder onze voeten
gaan we lekker kliederen!
Ponche de Frutas
Deze Mexicaanse fruitpunch is heerlijk rijk van smaak en exotisch, terwijl de ingrediënten
eenvoudig zijn. Een lekker feestelijk drankje voor een zomerse dag.
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outﬁt aan die
nat mag worden en doe mee!
Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel van is? We gaan er
achter komen tijdens dit leuke spel!

Vrijdag 14 augustus
Let's do some science...

Wist je dat je energie kunt halen uit poep? Zoek het maar eens op.

Koken op zonne-energie
We maken onze eigen oven op zonne-energie. Natuurlijk moet deze ook getest worden. Tosti uit
eigen oven, doe je mee?
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet
echt natuurlijk maar als lekkere snack!
Windvaantje maken
Waar komt de wind vandaan? Dit is nu eenvoudig te meten met je eigen weerinstrument. Heb je
toevallig een kompas thuis? Neem dit dan mee! Het wordt een leerzame en leuke activiteit.
Ballon tennis
Bij een feestje horen natuurlijk ballonnen! Je kunt dit ballonnenspel binnen of buiten spelen (als er
niet te veel wind staat) en je hebt er enorm veel lol mee!

