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Mini-Expeditie op 
Natuurkampeerterrein 
Het Veerse Gat	  
Wil je ervaren hoe je kunt overleven in de natuur? Dan is de Mini 
Adventurer expeditie van Outward Bound iets voor jou! Je leert op een 
unieke en avontuurlijke manier, hoe je je grenzen kunt verleggen. We laten 
je ervaren dat je tot veel meer in staat bent dan dat je soms denkt. De 
Outward Bound expeditieleiders helpen je ontdekken waar jij goed in 
bent.	  

	   	  



	  

Expeditie	  Programma	  

Dag 1:  

Voor je aan het avontuur begint maak je kennis met je expeditieleider en teamgenoten. Daarna ga je 

aan de slag met kaart en kompas tijdens een orientatietocht. ‘s Middags leer je bushcraft technieken 

en bouw je met elkaar een vlot om naar de overnachtingsplek te varen. Door met elkaar te 

communiceren en goed te plannen wordt het kamp snel opgezet. Je zorgt zelf voor een vuur om 

samen een lekkere maaltijd te koken. Tijdens een spannende nachttocht in het maanlicht leer je nog 

beter samenwerken. Terug in het kamp warmen we op bij het kampvuur met marshmallows en onze 

verhalen. 

Dag 2: 

We starten met een lekker gebakken eitje van het zelfgemaakte houtvuur. Dag twee staat in het 

teken van een nieuw avontuur. We breken het kamp af zonder ook maar één spoor achter te laten. 

Onderweg leer je met touwen iemand te redden uit ‘drijfzand‘ en zal je verbaasd staan van je eigen 

talent. Aan het eind van de middag bespreek je met de expeditieleiders wat goed ging en wat beter 

kon. Alles wat je hebt geleerd kun je ook goed gebruiken thuis, op school of tijdens je sport! 	  

Datum: 

do/vrij 14/15-07-2016 

do/vrij 21/22-07-2016 

do/vrij 28/29-07-2016 

do/vrij 11/ 12-08-2016 

do/vrij 18/19-08-2016 

do/vrij 25/26-08-2016 

do/vrij 1/2-09-2016 

 

Prijs: 

 

€ 170,- (Na deelname ontvang je een kortingscoupon van € 50,- op een Outward Bound® expeditie 

naar keuze) Prijs is inclusief ontbijt, lunch, diner, alle activiteiten en begeleiding door gediplomeerde 

expeditieleiders. Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.  

 



	  

 

 

Leeftijd: 

13 - 18 jaar 

 

Duur: 

Aanvangstijd dag 1: 10.00 uur, eindtijd dag 2: 16.00 uur 

 

Contact: 

Aanmelden via info@outwardboundnederland.com of bij de beheerder van Het Veerse Gat. Voor 

vragen over het programma kunt u contact opnemen met Annette Kastelein van Outward Bound, 

mobiel 06-1211 9655. 

 

Tips: 

Trek kleding en stevige schoenen aan die nat en vies mogen worden. 

Meenemen: Rugzak met bord, bestek, mok, fles water, zwemkleding, handdoek, regenkleding en 

warme trui, een set reservekleding in een vuilniszak, toiletspullen, zaklamp, slaapmatje en slaapzak.  

 

Locatie 

Natuurkampeerterrein Het Veerse Gat, Landschuurweg 5, 4351 RR Veere 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  


