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Inleiding
Mijn naam is ………….. Ik zit in de derde klas van MBO Outdoor activities.
In dit jaar moeten we een Proeve van Bekwaamheid doen die Outdoor manager 3 heet. Voor mijn
Proeve van Bekwaamheid ga ik een dag organiseren voor de brugklassers van het Kastanjecollege.
Het moet een sportieve dag worden bij Hoeve Bouwlust, waarbij samenwerking centraal staat. De
klassen moeten samenwerken om punten te verzamelen en te winnen van de andere klassen.
Om deze dag te laten slagen moet ik met veel mensen werken en in contact komen. Belangrijk is dat
er veel overleg plaatsvindt en er goed wordt doorgezet om alles voor elkaar te krijgen. Met docenten
van het Lentiz|kastanje college en de mensen van Hoeve Bouwlust wil ik dit voor elkaar krijgen.

Doel van de dag:
-

Een vermakelijke en sportieve dag organiseren voor alle brugklassers om de samenwerking
binnen de klassen te verbeteren.
Leerlingen, veelal van allochtone afkomst die nooit in het buitengebied komen, laten
kennismaken met het platteland dat in hun directe leefomgeving ligt.
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Draaiboek
Onderwerp:

Samenwerkingsdag voor de brugklassers van het
Lentiz|Kastanjecollege

Datum:

10-10-2012

Aantal Personen:

84 leerlingen
8 docenten van het Lentiz|Kastanjecollege
6 studenten MBO Outdoor als begeleider
98 Totaal

Organisatoren:

Naam

Locatie:

Boerderij Bouwlust
Oostgaag 31
3155 CE Maasland

Activiteiten:

Steppen, kanovaren, GPS-tocht en boogschieten in combinatie
met het boerenbalspel, huifkartocht

Eten en Drinken:

Lunch wordt door de deelnemers zelf meegenomen, het
avondeten wordt verzorgd door Hoeve Bouwlust. Mochten ze
te weinig eten hebben meegenomen, dan kunnen ze op de
camping zelf nog eten en drinken kopen.

Kleding

De begeleidende MBO Lentiz-studenten zullen hun jas van
school aandoen.

Email

telefoonnummer

Doel van de dag:
-

Een vermakelijke en sportieve dag organiseren voor alle brugklassers om de samenwerking
binnen de klassen te verbeteren.
Leerlingen, veelal van allochtone afkomst die nooit in het buitengebied komen, laten
kennismaken met het platteland dat in hun directe leefomgeving ligt.
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Programma 10 oktober

Tijd
8:30

Planning
Activiteit
Wie
Verzamelen bij Hoeve Bouwlust
en gereedmaken voor de dag.
Studenten
Doornemen draaiboek, vragen
MBO
stellen, Lentiz jassen aantrekken, Outdoor
materialen controleren, EHBO
controleren, naar de posten toe
gaan

Locatie
Buiten voor de receptie van
Hoeve Bouwlust.

9:00 10:00

De groepen komen om de 10 min. MBO student
aan en worden naar hun activiteit
gestuurd.

Buiten voor de receptie van
Hoeve Bouwlust.

9:30 –
11:15

Activiteit 1

allen

Wisselprogramma op 4
locaties

11:15 –
13:00

Activiteit 2

allen

Wisselprogramma op 4
locaties

13:00 –
13:30

Lunch

allen

Op locatie waar de laatste
activiteit is geeindigd.

13:30 –
15:15

Activiteit 3

allen

Wisselprogramma op 4
locaties

15:15 –
17:00

Activiteit 4

allen

Wisselprogramma op 4
locaties

17:00

Berekenen van einduitslag

Studenten

Receptie Hoeve Bouwlust
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MBO
17:15

Eten + Uitslag van de activiteiten.

Eindtijd
op gevoel
inplannen

Afsluiting van de dag

allen

In de eetzaal bij Hoeve
Bouwlust.

De tijden zijn inclusief wisseltijd, dit komt
ongeveer neer op 15 minuten.
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Overzicht van activiteiten:
9:30 – 11:15 11:15 –
13:00

13:00 – 13:30 13:30 – 15:15

15:15 – 17:00

Kanovaren

BPH1

BP1B

B1A

H1A

Boogschieten /
Boerenbalspel

BP1B

BPH1

H1A

B1A

Lunch

Alle klassen

Steppen

B1A

H1A

BPH1

BP1B

GPS

H1A

B1A

BP1B

BPH1

Tijden zijn inclusief wisseltijden. Groep BPH1 en H1A worden aan het begin en het eind met de huifkar
vervoerd met de startlocatie. Andere groep vaart de kano’s terug

Organisatie
Organisatoren
Peter
Mike
Wil

Vrije rol
Leraar bij groep H1A
Vrije rol

Instructeurs
Peter
Jochem
Dennis
Mike
Jeroen
Lianne

Instructeur bij de GPS-tocht en bestuurder van de huifkar
Instructeur bij het boogschieten
Instructeur bij het steppen.
Instructeur bij het kanovaren
Instructeur bij de GPS-tocht
Instructrice bij het Boerenbalspel

Klassen en Begeleiders
H1A
BPH1
B1A
BP1B

Heeft 23 leerlingen en 2 leraren.
Heeft 21 leerlingen en 2 leraren.
Heeft 20 leerlingen en 2 leraren.
Heeft 20 leerlingen en 2 leraren.

Het is de taak van de leraren om de klas te corrigeren en een werkbare sfeer te creëren voor
de instructeur.
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Slecht Weer Alternatief
Het schema zal alleen worden aangepast bij erg slecht weer, dus storm, regen en onweer.
Als het licht regent of af en toe regent, dan zullen we het normale schema aanhouden.
Ongeveer twee dagen van tevoren houden we het weer goed in de gaten en mochten ze erg
slecht weer opgeven, dan gaan we het schema aanpassen en geven we ander kledingadvies.
De veranderingen:
- Kanovaren
 Oud Hollandse Spelen
- Boerenbalspel  Kaarsen maken
- Steppen
 Huifkar
- Boogschieten zal worden verplaatst naar de stal, GPS zal gewoon doorgaan.
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Geschiedenis
Datum
10 Mei

Met wie?
Jeroen

6 juni

Mike

7 juni

Hoeve Bouwlust

20 juni

Mike en KIGO

22 juni

Hoeve Bouwlust

29 juni

Hoeve Bouwlust

17 juli

Hoeve Bouwlust

28 Augustus

Mike

31 Augustus

Mike

31 Augustus

Hoeve Bouwlust

3 September

Mike

6 September

Hoeve Bouwlust

20 September

Mike

25 September

Hoeve Bouwlust

4 Oktober

Jeroen

5 Oktober

Mike

5 Oktober

Hoeve Bouwlust

9 Oktober

Hoeve Bouwlust

Wat is er besproken?
Aanvraag voor de PVB is
rondgestuurd.
Met Mike kennisgemaakt en
doorgenomen wat de
bedoeling is van de dag is. Ook
is er een datum voorgesteld.
Datum vastgesteld, 5
september.
Gesprek over het beschikbare
budget tussen Mike en KIGO.
Gesprek over het budget en de
beschikbare activiteiten.
Programma vastgesteld en
verzonden naar Lentiz.
Programma doorgenomen voor
aanvullingen.
Afwijzing van de begroting door
KIGO.
Nieuwe voorwaarde om
begroting in orde te krijgen.
Voorstel nieuwe datum en
datums doorgenomen.
Datum besproken.
Datum vastgesteld en het
programma nogmaals overlegd.
Nieuwe datum is 10 oktober.
Aantallen van de klassen, taken
en begeleiding doorgenomen
Invulling van het personeel
besproken en de aantallen van
de leerlingen.
PVB beoordeling doorgenomen
en vragen gesteld over het
programma.
Programma doorgenomen en
aanvullingen in het programma
verwerkt.
Het programma doorgenomen,
slechtweeralternatief gemaakt
en activiteiten doorgenomen.
Dag doorgenomen met
instructeurs en Hoeve Bouwlust
en opgebouwd.
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Beginpagina’s
Uitleg
Dit zijn de pagina’s die de instructeurs meekrijgen. Hier staat het schema van de dag op in het kort.
Hier staan ook de contact (nood) gegevens op, zodat ze altijd contact op kunnen nemen met iemand
van de organisatie. Ook staat er een uitgebreid schema. Dit is een schema die de instructeurs in hun
zak kunnen bewaren, zodat ze een betere tijdsindicatie hebben.
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Groep BPH1
Instructeur: Jeroen
Programma:
9:35 - 11:15

Kanovaren

11:15 - 13:00

Boogschieten / Boerenbalspel

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:15

Steppen

15:15 - 17:00

GPS-tocht

17:15

Eten!
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Contactgegevens:
Peter
Mike
Hoeve Bouwlust

0606010-5912775
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Uitgebreid Schema
9:15 - 9:25
9:25 - 9:35
9:35 - 9:45
9:45 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15

Welkom heten bij Hoeve Bouwlust
Vertrek met de huifkar naar het kanovaren
Uitleg kano
Varen naar Hoeve Bouwlust (Niet langs de weg uitstappen!)
Vragen maken
Boten aan de kant en wisselen van activiteit

11:15 - 12:05
12:05 - 12:55

Boogschieten Groep 1
Boogschieten Groep 2

13:00 - 13:30 Lunch op Hoeve Bouwlust
13:30 - 13:40
13:40 - 13:55
13:55 - 14:55
14:55 - 15:15

Uitleg Steppen
Estafette steppen
Route steppen naar GPS locatie
Tijd over

15:15 - 15:25
15:25 - 16:25
16:25 - 17:00

Uitleg GPS
Route GPS
Tijd over en terug naar Hoeve Bouwlust met de Huifkar

Doel van de dag:
-

Een vermakelijke en sportieve dag organiseren voor alle brugklassers om de samenwerking
binnen de klassen te verbeteren.
Leerlingen, veelal van allochtone afkomst die nooit in het buitengebied komen, laten
kennismaken met het platteland dat in hun directe leefomgeving ligt.
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BP1B
Instructeur: Dennis
Programma:
9:35 - 11:15

Boogschieten / Boerenbalspel

11:15 - 13:00

Kanovaren

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:15

GPS

15:15 - 17:00

Steppen

17:15

Eten!

Contactgegevens:
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Peter …
Mike …
Hoeve Bouwlust

0606010-5912775
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Uitgebreid Schema
9:35 - 10:25
10:25 - 11:15

Boogschieten Groep 1
Boogschieten Groep 2

11:15 - 11:25
11:25 - 12:25
12:25 - 12:40
12:40 - 13:00

Uitleg Kanovaren
Route varen naar Schipluiden
Vragen maken
Kano’s terugleggen en tijd over

13:00 - 13:30 Lunch in Schipluiden (niet op het terras!)
13:30 - 13:40
Uitleg GPS
13:40 - 14:40
GPS tocht
14:40 - 15:15 Tijd over
15:15 - 15:25
Uitleg Steppen
15:25 - 16:25
Route Steppen
16:25 - 16:40
Estafette
16:40 - 17:00 Tijd over

Doel van de dag:
-

Een vermakelijke en sportieve dag organiseren voor alle brugklassers om de samenwerking
binnen de klassen te verbeteren.
Leerlingen, veelal van allochtone afkomst die nooit in het buitengebied komen, laten
kennismaken met het platteland dat in hun directe leefomgeving ligt.

16

B1A
Instructeur: Joost
Programma:
9:45 - 11:15

Steppen

11:15 - 13:00

GPS

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:15

Kanovaren

15:15 - 17:00

Boogschieten / Boerenbalspel

17:15

Eten!

Contactgegevens:
Peter …
Mike …
Hoeve Bouwlust

0606010-5912775

17

Uitgebreid Schema
9:45 - 9:55
9:55 - 10:10
10:10 - 11:10

Uitleg steppen
Estafette
Route Steppen

11:15 - 11:25
Uitleg GPS
11:25 - 12:25
GPS tocht
12:25 - 13:00 Tijd over
13:00 - 13:30 Lunch in Schipluiden (niet op het terras!)
13:30 - 13:40
13:40 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:15

Uitleg Kanovaren
Varen naar Hoeve Bouwlust (Niet langs de weg uitstappen!)
Vragen maken
Kano’s op de kant leggen en tijd over

15:15 - 16:05
16:05 - 17:00

Boogschieten Groep 1
Boogschieten Groep 2

17:15

Eten!

Doel van de dag:
-

Een vermakelijke en sportieve dag organiseren voor alle brugklassers om de samenwerking
binnen de klassen te verbeteren.
Leerlingen, veelal van allochtone afkomst die nooit in het buitengebied komen, laten
kennismaken met het platteland dat in hun directe leefomgeving ligt.
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H1A
Instructeur:Martijn
Programma
9:55 - 11:15

GPS

11:15 - 13:00

Steppen

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:15

Boogschieten / Boerenbalspel

15:15 - 17:00

Kanovaren

17:15

Eten!

Contactgegevens:
Peter …
Mike ….
Hoeve Bouwlust

0606010-5912775
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Uitgebreid Schema
9:55 - 10:05
10:05 - 10:15
10:15 - 11:15

Huifkar naar het GPS
Uitleg GPS
GPS tocht

11:15 - 11:25
11:25 - 12:25
12:25 - 12:40

Uitleg Steppen
Route naar Bouwlust steppen
Estafette steppen

12:40 - 13:00 Tijd over
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:20
14:20 - 15:10

Boogschieten Groep 1
Boogschieten Groep 2

15:15 - 15:25
Uitleg kanovaren
15:25 - 16:25
Route naar Schipluiden varen
16:25 - 16:40
Vragen maken
16:40 - 17:00 Tijd over en met de Huifkar weer terug.

Doel van de dag:
-

Een vermakelijke en sportieve dag organiseren voor alle brugklassers om de samenwerking
binnen de klassen te verbeteren.
Leerlingen, veelal van allochtone afkomst die nooit in het buitengebied komen, laten
kennismaken met het platteland dat in hun directe leefomgeving ligt.
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Instructeurskaarten
Uitleg
Dit zijn de instructies voor de activiteiten.
De instructeurs krijgen een mapje mee met beginpagina’s en de activiteiten op volgorde.
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Boogschieten
Doel:

Het doel van deze activiteit is dat ze volgens
de veilige, uitgelegde techniek op het doel
schieten en daarmee punten verzamelen.

Locatie: Hoeve Bouwlust

Inhoud: Uitleg groep 1
Inschieten
Punten schieten
Uitleg groep 2
Inschieten
Punten schieten
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De Uitleg
Zet de groep zo neer, zodat iedereen je kan zien en blijf alle aandacht houden. Vertel ze ook dat ze achter het
lint moeten blijven, als ze niet schieten.
Stand:
-

De voeten staan op schouderbreedte uit elkaar.
De tenen staan tegen de denkbeeldige lijn naar het blazoen.
Knieën zijn ontspannen (niet op slot zetten).
Sta in balans.
Niet de hele romp naar het blazoen draaien.

Nokken:
- Wanneer de pijl wordt opgelegd, houdt men de boog horizontaal.
- De indexveer (afwijkende kleur) wijst naar boven. Het nokje van pijl wordt tussen de nokpuntjes op de
pees geplaatst.
- Men draait de boog rechtop, zodat de pijl op de pijloplegger rust.
Vasthouden van de pees:
- De pees wordt vastgehouden met de eerste kootjes van de rechterhand.
- Wijsvinger boven het nokje, midden- en ringvinger onder het nokje, of: Alle drie de vingers onder het
nokje.
- De vingers mogen de pijl niet raken.
Het spannen van de boog:
Het spannen van de boog komt tot stand door het gelijktijdig strekken van de boogarm en het buigen van de
andere arm. De boogarm wordt op schouderhoogte gestrekt. Men moet echter oppassen voor het over
strekken van de elleboog: de pees kan erlangs schieten wat een lelijke blauwe plek en schaafwonden tot gevolg
kan hebben. De elleboog van de trekarm (= achterste arm) wordt op schouderhoogte in het verlengde van de
pijl naar achter getrokken op een zodanige manier dat je op de onder- en bovenarm als het ware een dienblad
kan plaatsen en dit dus volkomen vlak staat.
Het richten:
Bepaal het dominante oog en laat de deelnemers deze gebruiken.
Wij werken zonder vizier en richten via de pijl, het makkelijkst is het dan om precies langs de pijl te kijken en je
als het ware alleen een stipje ziet, de achterkant van de pijl.
Het lossen:
- Houdt de spieren gespannen, terwijl de trekhand zich ontspant.
- Denk eraan dat alleen de topjes van de vingers op de pees liggen en niet de hele bovenste kootjes, want dan
wordt het een pijnlijk verhaal
Het halen van de pijlen:
Zorg ervoor dat je duidelijk verteld dat ze pas op het commando hun pijlen mogen halen en dat ze met de punt
naar beneden lopen. Laat ze ook zien hoe je de pijl uit het bord haalt
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De Activiteit
Inschieten
Er gaan 4 personen tegelijk schieten. Ze schieten drie pijlen, wachten op het commando, en halen de pijlen.
Hierna gaan dus de volgende 4 schieten.
Punten Schieten
Nu gaan ze voor de punten schieten. Alle punten van de klas worden bij elkaar opgeteld en dit is de eindscore.
Geef ook aan wie het beste heeft geschoten, met een nummer 2 en 3. Dit kan je op het scoreformulier invullen.
Iedereen mag twee rondes schieten als dit qua tijd lukt.

Na de Activiteit
Haal de spanning van de boog af, en laat de pijlen bij elkaar. Ga niet naar het volgende onderdeel totdat je al
het materiaal voor de volgende groep klaar hebt.
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Kanovaren
Doel:

Het doel van de activiteit is dat ze met de
kano veilig en in een goede sfeer op tijd zijn
teruggevaren naar Hoeve Bouwlust.

Locatie:

Dorpsstraat 54 2636 CJ Schipluiden

Inhoud:

Uitleg
Route varen
Race
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De Uitleg
Aankomst bij het Palviljoen
Aangekomen bij het Palviljoen zorg je ervoor dat ze op het terras staan, hier kan je de uitleg doen. Leg vooral
alleen de belangrijke stukken uit, zoals het vasthouden van de peddel en wat je moet doen als je omslaat. Laat
ze ook veel zelf uitzoeken, zoals het sturen.
Wat je vertelt over de activiteit zelf:
- Ze gaan kanovaren naar Bouwlust, hierin passeren ze 5 bruggen die je als instructeur omhoog haalt.
Als instructeur ga je dus mee met de fiets.
- Pak een peddel en je legt uit dat je de peddel zo vast houdt dat je armen 90 graden zijn en al maak je
een slag, dan laat je de peddel met 1 hand wat losser, zodat je de peddel in je hand kan draaien. Doe
dit voor. Leg ook uit dat je het water niet moet aaien, maar dat je je peddel goed in het water steekt.
- Vertel dat er een leraar voorop gaat en een leraar achter, hier blijven ze dus tussen. Vertel ze ook de
route.
- Vertel dat als ze omslaan rustig blijven en uit de boot zwemmen.
Gedragsregels:
- Vertel dat ze elkaar niet expres het water in mogen gooien.
- Waardevolle spullen kunnen in de tas van de instructeur worden gedaan.
- Er mag pas doorgevaren worden als de brug omhoog is en de instructeur geeft het sein.

De Activiteit

Route
De activiteit bestaat zelf uit het terugvaren naar Hoeve Bouwlust, dit is de route die we gefietst hebben. Als
instructeur zorg je ervoor dat de bruggen open gaan, je gaat dus niet zelf het water op, maar je fietst met ze
mee over het fietspad. Je laat de groep zelf een boot uitkiezen en laat de leraren voorop en achterop.
Waardevolle spullen kunnen bij de instructeur in de tas.
De Vragen
Na de route moeten ze 5 vragen beantwoorden. Zeg dat de leraren niet mee mogen doen en dat ze met elkaar
tot 1 antwoord moeten komen. De vragen staan bij het antwoordformulier

Na de Activiteit

Aankomst
Als ze klaar zijn, dan mogen ze de boot op de kant leggen en stappen ze aan de veilige kant uit (dus niet aan de
kant van de weg!) Als er nog niemand aanwezig is, laat een leraar dan bij de boten wachten, zodat ze niet
alleen liggen. Laat ze de peddels in de boot leggen. Ga vervolgens naar Hoeve Bouwlust voor het Boogschieten
en het Boerenbalspel.
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GPS-Tocht
Doel:

Het doel van de GPS-tocht is dat ze kennis
leren maken met de GPS op een speelse en
leuke manier.

Locatie:

Vlaardingsekade 25, Schipluiden

Inhoud:

Uitleg GPS-tocht

Deze activiteit wordt gegeven door Peter de Vette. Help ze met de
GPS-en vul de antwoorden op het vragenformulier in.
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Steppen
Doel:

Het doel van het steppen is dat ze op een
veilige manier en in een goede sfeer
aankomen op de GPS-locatie

Locatie:

Hoeve Bouwlust

Inhoud:

Uitleg Estafette Route

Route:
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De Uitleg
Voor de Activiteit
- Geef de uitleg zo, zodat de hele groep je kunt zien en horen.
- Leg uit wat de activiteit is en waar je heen gaat steppen.
- Zeg dat jij voorop rijdt als instructeur, met een leraar in het midden en achteraan.
Neem ook nog de veiligheidsregels goed door!
- Aan de rechterkant van de weg blijven.
- Op de smalle stukken blijf je achter elkaar.
- Geef bij het inhalen aan dat je gaat inhalen, zodat hij je niet afsnijdt.
- Niet het verkeer irriteren of hinderen.
- Geef alles door aan de gene achter je (mensen die je kruisen, inhalen, voetgangers, paaltje, bocht etc)
- Elkaar niet afsnijden of eraf duwen!

De Activiteit
-

Ze beginnen bij de estafette, hier kunnen ze punten verzamelen voor de competitie.
Er staat een slalom waar ze omheen moeten, halen ze het pylonnetje niet dan moet diegene weer
overnieuw. De volgende mag pas als de hand wordt aangetikt.
Je verdeelt de groep over de 3 pylonnetjes en je neemt de snelste tijd op. Deze schrijf je op het
scoreformulier.
Na de estafette vertel je de uitslag en dat we nu de route gaat steppen.
Attendeer ze nogmaals op de verkeersregels!

Na de Activiteit
-

Vertel ze dat ze de steps kunnen neerleggen, even kunnen rusten en zich kunnen klaarmaken voor de
GPS tocht
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Antwoordformulieren
Uitleg
Dit zijn de formulieren die ook in het mapje van de instructeur zit. Hier worden de scores
opgeschreven en later komt er een einduitslag uit. De winnaars krijgen een oorkonde en een zak
snoep van het Lentiz.
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Antwoordformulier
Boogschieten
Alle scores opgeteld per ronde. Ronde 2 is optioneel.
Ronde 1

………………………

Ronde 2

………………………

Boerenbalspel
Noteer het totale aantal punten van ieder groepje
Groep 1

………………………

Groep 2

………………………

Steppen
Bij de estafette 3 rijen van 8 personen maken. Neem de tijd van het laatste groepje op en noteer
deze. Ronde 2 is optioneel.
Ronde 1

………………………

Ronde 2

………………………

GPS
Er worden 5 groepjes gemaakt. Noteer het totale aantal goede antwoorden, het aantal groepjes dat
gemaakt werd en het aantal goede antwoorden van het beste groepje.
Aantal groepjes

……………..

Totale aantal goede antwoorden

……………..

Beste groepje goede antwoorden

……………..
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Kanovaren
Er worden 5 vragen gesteld, noteer het aantal goede antwoorden.
Vraag 1:
Onder hoeveel bruggen ben je doorgegaan?
Antwoord:
7
Vraag 2:
Telt de gemeente Maasland meer of minder dan 70 rijksmonumenten?
Antwoord:
Minder, 69
Vraag 3:
Je bent vast wel een bordje Maasland tegenkomen, is het gemeente Midden-Delfland of gemeente
Westland?
Antwoord:
Midden-Delfland
Vraag 4:
Telt het aantal inwoners van Maasland meer of minder dan 5.000 inwoners in 2011?
Antwoord:
Meer, 6.520
Vraag 5
Hoe worden de inwoners van Maasland ook wel genoemd, meeuwen, molens of spreeuwen?
Antwoord:
Spreeuwen
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Begroting
Onderwerp:

samenwerkingsdag voor de brugklassers van het Lentiz Kastanjedal

Datum:

10-10-2012

Aantal Personen:

84 leerlingen
8 leraren
6 begeleiders Lentiz
98 Totaal

Organisatoren:

Mike …
Wil …
Peter ….

Budget:

€ 3.000,00

Kosten:
Activiteit
Kanovaren (max. 25 personen)
GPS-tocht
Boerenbalspel
Steptocht (max. 25 personen)
Totale kosten activiteiten
Eten
Patatbuffet (incl. drank, ijs en koffie)

Totale kosten arrangement
Activiteiten
Patatbuffet
Totaal

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 6,00
€ 2,00
€ 6,00
€ 20,00

Totaal (x84)
€ 504,00
€ 504,00
€ 168,00
€ 504,00
€ 1.680,00

Prijs per persoon
€ 13,00

Totaal (x98)
€ 1.274,00

Prijs per persoon
€ 20,00
€ 13,00
€ 33,00

Totaal
€ 1.680,00
€ 1.274,00
€ 2.954,00
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