
Keuzegids werkweken 2017/2018 

basis 3 /kader 3 /mavo 3 /havo 4 / 
atheneum 4 /vwo+4   

Schotland       Zuid Zweden/Denemarken Normandië 

Luxemburg Tsjechië   Fietsen van ‘Moskou naar Rome’



Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar 2017/2018 is van start gegaan en nu wordt aan jullie, de leerlingen van 

basis 3, kader 3, mavo 3, havo 4, atheneum 4 en vwo+ 4, de werkweek keuzegids 

aangeboden. De werkweken vinden dit jaar plaats in week 28 (tussen 8 en 15 juli 2018). De 

vertrek- en aankomstdata kunnen per werkweek enigszins verschillen.  

Om jullie en je ouders een indruk te geven van het aanbod wordt op woensdag 8 

november 2017 in 2 ronden een werkweekmarkt gehouden op het Stellingwerf College. 

Hier kun je extra informatie krijgen over de verschillende bestemmingen (dit kan 
mondeling of bijvoorbeeld via een powerpoint presentatie). Zorg dat je hierbij aanwezig 

bent, om zodoende een goede keuze te maken. Dit scheelt veel gedoe achteraf, want je 

kunt niet zomaar weer wisselen naar een andere werkweek (vaak zijn er al boekingen 

gedaan en dus kosten gemaakt).  

Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet van de werkweekmarkt.  

In de aula staan kraampjes, waar je meer informatie kan krijgen over de verschillende 

werkweken. Ook is het een vrij inloopuur, wat wil zeggen dat je niet aan het begin van je 

ronde binnen hoeft te zijn (maar het mag natuurlijk wel). Kom niet allemaal op het 

laatste moment, want dan heb je kans dat je niet bij meerdere bestemmingen langs kunt. 

Hieronder de tijden. Kijk goed naar wanneer je wordt verwacht!!! 

Ronde 1: 19.00-20.00u (VMBO-Basis 3 + VMBO-Kader 3 + Mavo 3) 
Ronde 2: 20.15-21.15u (Havo 4 + VWO 4 + VWO 4+) 

Je maakt een keuze voor de bestemming die je interesse heeft, maar ook met wie je gaat is 

voor leerlingen belangrijk. Bedenk goed dat redenen als ruzie, of vriendje/vriendinnetje gaat 

met andere werkweek mee, niet geldig zijn om later nog te kunnen wisselen van werkweek! 

We proberen iedereen bij zijn/haar eerste keuze in te delen. Als dit niet lukt, dan proberen we 

de tweede keuze, enzovoort. Denk dus goed na over je eerste, tweede en derde keuze. Je bent 

verplicht om de 2e en 3e keuze in te vullen, anders delen we je als laatste in. 

In deze gids staat aangegeven wat de kosten zijn en hoe de aanmelding en de spelregels voor 

toewijzing verlopen. Vervolgens vind je een omschrijving van iedere werkweek afzonderlijk. 

We streven ernaar om op woensdag 8 november 2017 het inschrijfformulier online te hebben, 

waar leerlingen zich kunnen inschrijven. Alle leerlingen krijgen een e-mail met de link om 

naar het inschrijfformulier te gaan. 

LET OP: betrek je ouder(s)/verzorger(s) hierbij, aangezien je ook een keuze moet maken of je 

een allrisk annuleringsverzekering wilt afsluiten. Ouders/verzorgers krijgen via de mail een 

bevestiging van de keuze van de leerling. De ouders/verzorgers dienen hier dan een akkoord 

op te geven. 

Meer informatie hierover volgt in de mail met link naar het online inschrijfformulier via 

Formdesk (volgende week). 

Het digitale formulier (vanaf woensdagavond 08 november in te vullen) moet volledig 

ingevuld zijn en dient uiterlijk vrijdag 17 november 2017 a.s. binnen te zijn. Ook moet 

er een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart  (geldig in juli 2018) worden ingeleverd 

bij de administratie.  

Het is aan jou om een goede keuze te maken. Alvast succes daarbij. 

Namens alle begeleiders en werkweekcoördinatoren,  

Jan van der Wal (Coördinator werkweken)  



Informatie, regels en afspraken 

Voor wie: 

 Leerlingen uit b3, k3, mavo 3, havo 4 en atheneum 4 en vwo+4

 Leerlingen die al een werkweek hebben meegemaakt, mogen ook mee, maar het is niet verplicht.

 Voor de thuisblijvers is er een alternatief programma in de buurt van school (kosten ongeveer €50,--)

 De leerlingen mogen op alle werkweken intekenen.

Wanneer: 

 In week 28, tussen 09 en 13 juli 2018 (sommige werkweken kunnen al op zaterdag 07 of
zondag 08 juli vertrekken).

Waar naar toe: 

1. Een hoge trektocht + outdoor activiteiten in Schotland.
2. Actief sport en cultuur in Tsjechië
3. Het culturele en prachtige Normandië (aan de kust)
4. Hip en bewust fietsen van Moskou naar Rome??
5. De schitterende natuur en cultuur in Zweden en Denemarken
6. Avontuur en cultuur in prachtig Luxemburg

Meer informatie over deze werkweken lees je verderop in deze keuzegids. 

Hoe en wanneer opgeven / aanmelden: 

 Via de e-mail krijgen leerlingen een link waarmee ze bij het digitaal aanmeldingsformulier komen. Deze
dient volledig te worden ingevuld. Ook inleveren als je niet mee wilt!

 Vul de 1e , 2e en 3e keuze in. (mogen niet dezelfde keuze zijn en je bent verplicht ook de 2e en 3e keuze
in te vullen). Verder kun je aangeven of je de cursus Fotografie wilt doen, voorafgaand aan de

werkweken. Hier kun je dan tijdens de werkweek je voordeel mee doen en prachtige plaatjes schieten.
De keuze voor fotografie heeft dus geen enkele invloed op de keuze of plaatsing van de bestemming.

 Vergeet niet het formulier  volledig in te vullen. Onvolledige ingevulde en onjuist ingevulde  formulieren

worden als laatste of helemaal niet in behandeling genomen.

 Ook de ouders / verzorgers moeten een akkoord geven, door middel van een mail te beantwoorden met
daarop de gekozen werkweek. Daarmee geven ze aan dat ze met de keuze akkoord gaan en dat ze
betalen.

 Het digitale formulier dient uiterlijk  vrijdag 17 november 2017 binnen te zijn.

De kosten en wanneer betalen: 

 De ene werkweek is duurder dan de andere. Onderstaande prijzen zijn een reële inschatting(inclusief
eten), maar met een marge van maximaal € 20,- - door bijvoorbeeld plotselinge verhoogde
(transfer/accommodatie)kosten.

 Er kan in termijnen worden betaald.

 Hieronder een overzicht van de voorlopige kosten en de vastgestelde termijnbedragen per werkweek.

Bestemming: 1e termijn 
12-12-2017

2e termijn 
01-02-2018

3e termijn 
01-03-2018

4e termijn 
01-04-2018

Totaal 

1. Schotland 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 

2. Tsjechië 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 

3. Normandië 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 

4. Fietsen Nederland 100 euro 100 euro 50 euro 45 euro 295 euro 

5. Zweden/Denemarken 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 

6. Luxemburg 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 

Hoe betalen: 

 Naar keuze kan er in één keer worden betaald  of in termijnen, Als bevestiging van de inschrijving moet
tenminste aan de eerste betalingstermijn worden voldaan voor woensdag 12 december  2017.

 Termijnen of het gehele bedrag kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL-90-RABO-034.99.74.241 ten name van Stellingwerf College onder vermelding van
‘werkweek 2018 + bestemming + naam leerling + klas



Wanneer is de aanmelding geldig: 

 Als de eerste termijn van 100 euro of het volledige bedrag uiterlijk 12 december  2017  is overgemaakt.

 Als het formulier ‘definitieve aanmelding werkweek 2018,  is ingeleverd en akkoord is gegeven door
ouders/verzorgers via beantwoorden van bevestigingsmail.

 Daarmee verplichten de leerling en de ouders zich tot deelname en betaling.

 Later wordt de definitieve indeling bekend gemaakt aan de leerlingen. We streven er naar om dit voor 5
december bekend te maken.

Zijn er risico’s: 

• Een reisverzekering is bij de prijs inbegrepen.

• NIET INBEGREPEN: een annuleringsverzekering. Het verdient sterke aanbeveling zelf een 
annuleringsverzekering af te sluiten om in geval van pech of verdriet niet voor de reeds 
gemaakte kosten te staan (veel mensen hebben al een doorlopende annuleringsverzekering).

• Ook bieden wij de mogelijkheid om via school een allrisk annuleringsverzekering af te sluiten. 
Meer informatie (en voorwaarden) hierover in de mail van volgende week met de link om je in te 
schrijven. 

Hoe worden de leerlingen ingedeeld: 

 Werkweken waarvoor onvoldoende belangstelling is, gaan niet door.

 Iedereen krijgt zoveel mogelijk de eerste keuze toebedeeld en er wordt gekeken met wie je graag samen
wilt reizen (voor leerlingen vaak nog belangrijker dan de bestemming).

 Formulieren die afwijkend of onjuist zijn ingevuld worden eerst terzijde gelegd.

 Als een werkweek een hogere inschrijving heeft dan er plaatsen zijn, kijken we naar de mogelijkheden
voor een extra reis naar die bestemming. Is dit niet mogelijk, dan wordt er geloot, maar ook gekeken
naar het mogelijk maken van andere werkweken.

 Als je wordt uitgeloot, dan schuif je door naar de tweede keus op je formulier  en eventueel naar de
derde keus.

 Alle deelnemers krijgen via de e-mail het  formulier ‘definitieve aanmelding werkweek 2018’, waarop
staat aangegeven bij welke werkweek je bent ingedeeld.

 Na aanmelding en bevestiging door jezelf en je ouder(s)/verzorger(s) is de keuze definitief.

Voorlichtingsavond: 

 Voor iedere werkweekbestemming wordt een (of meerdere) voorlichtingsavond(en)  georganiseerd.

 Leerlingen en ouders/verzorgers worden voor deze voorlichtingsavonden uitgenodigd (dit zal
waarschijnlijk plaats gaan vinden in de periode april/mei/juni) .

 De voorlichtingsavonden worden niet allemaal op dezelfde avond gehouden. Nadere informatie hierover
volgt later.

Voorbereiding, praktische opdrachten en handelingsdelen: 

 Voor enkele werkweken geldt dat leerlingen zich moeten voorbereiden (b.v. oefentochten voor
wandelen/survival of het helpen maken van een programmaboekje)

 Leerlingen kunnen als voorbereiding op de werkweek of tijdens de werkweek praktische opdrachten
en/of handelingsdelen uitvoeren. Per werkweek verschillen de mogelijkheden.

Niet meegaan: 

 Wie vindt dat hij/zij een goede reden heeft om niet mee te gaan, moet dit ook aangeven bij de digitale
inschrijving via Formdesk.

 Wie zich eerst opgeeft maar zich naderhand terugtrekt van deelname, wordt de dan reeds gemaakte
kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook als je de deelname wordt ontzegd vanwege (wan)gedrag.

Ook kunnen er extra kosten zijn, die in rekening gebracht worden als je switcht van werkweek (dit
switchen, is overigens lang niet altijd mogelijk).

 Voor die leerlingen, die al een werkweek hebben meegemaakt, geldt de deelnameverplichting niet.
Andere leerlingen hebben voorrang bij dezelfde werkweekkeuze.

 Voor de Thuisblijvers wordt een alternatief programma samengesteld. Ook voor deze week worden
kosten in rekening gebracht, maar uiteraard zijn deze kosten een stuk lager dan de werkweken
(richtbedrag € 50,-- p.p.). De invulling is voor een deel bekend. Zo zullen we een museum bezoeken,
maar ook actief bezig gaan. De leerlingen die delennemen aan dit programma zullen het programma in
de ochtenduren volgen zodat in de middaguren bijvoorbeeld nog tijd besteedt kan worden aan
schoolwerk.

Veel succes bij het maken van een goede keuze. 



Cursus Fotografie voorafgaand aan de werkweek 

Je kunt als leerling kiezen voor 

een werkweekbestemming en 

daarnaast kun je kiezen om vooraf, 

maar ook tijdens die werkweek 

meer aandacht aan fotografie te 

geven. Als je dat wat lijkt, kun je 

dat aangeven bij de opgave van je 

favoriete werkweken. 

Hieronder wordt uitgelegd wat die 

keuze voor fotografie inhoudt en 

voor wie fotografie een 

interessante optie is. 

Wat betekent dan die keuze voor fotografie voor jou? 

1. Je krijgt een aantal lessen in fotografie in de periode vóór de werkweek. In deze

lessen krijg je theoretische kennis, maar ben je veel meer praktisch bezig met de

fotocamera. In feite leer je

hoe je het meest uit je

camera kunt halen.

Inderdaad: uit je eigen

camera! Neem bij voorkeur

je eigen camera (of die van

je ouders) mee naar de

lessen en je zult zien dat je

met een paar lessen meer

controle krijgt over je

camera en dat je met een paar tips al veel mooiere foto’s leert maken.

2. Je krijgt een boekje mee voor de werkweek met achtergrondinformatie over

fotografie (over de camera, over instellingen, over compositie) aangevuld met een

drietal foto-opdrachten die iedereen op werkweek (waar je ook naar toe gaat) zou

kunnen doen.



Voor wie is dit onderdeel fotografie geschikt? 

Een keuze voor fotografie maak je als het jou interessant 

en leerzaam lijkt om meer over fotografie te weten en om 

meer met een camera 

te kunnen doen. Bij 

voorkeur neem je dan 

een camera mee 

waarmee je de 

zogenaamde iso-, 

diafragma- en 

sluitertijd-instellingen zelf in kunt stellen. Dit kan 

bijvoorbeeld met een spiegelreflex-camera, maar als je die 

niet hebt, dan is het ook mogelijk om met een smartphone 

aan de gang te gaan. Tijdens de lessen mag je overigens 

gebruik maken van de Nikon camera’s van onze school, 

maar je mag natuurlijk ook je eigen camera meenemen 

naar de lessen. 

Ben je dus geïnteresseerd in fotografie en je wilt op de 

middelbare school al iets leren over het maken van mooie 

foto’s, of je wilt eens fotograferen met een spiegel-reflex-

camera van onze school, dan kun je je op gaan geven voor het onderdeel fotografie. 

Mocht je meer informatie willen hebben over dit onderdeel, dan kun je terecht bij de 

begeleider van dit onderdeel, docent fotografie (& wiskunde) van onze school, dhr. Eling 

Homminga.  



Schotland 

Ben je een buitenmens, mag je graag in de natuur zijn of wil je weg van alle drukte, dan is dit de 

ideale werkweek voor jou. De werkweek is voor iedereen goed te doen als je maar over 

doorzettingsvermogen beschikt.  

De werkweek is van zaterdag t/m zaterdag. We gaan met busjes 

richting IJmuiden. Hier nemen we de boot naar Newcastle. Deze 

reis duurt ongeveer 14 uren. Op de boot beschikken we over 

slaaphutten en is er vertier voor iedereen o.a. live muziek, 

shows, winkels etc. etc. 

Na aankomst in Newcastle gaan we richting de Highlands in 

Schotland. Het landschap verandert hier van vlak naar alleen 

maar bergen met schitterende uitzichten. 

In deze week gaan we 2 a 3 bergen beklimmen/bewandelen waaronder de Ben Nevis (1343m). Dit 

is de hoogste berg van Groot Brittannië. De bergen die we beklimmen worden ook wel munroes 

genoemd. Een berg wordt een munroe genoemd als het hoger dan 900 meter is. Er zijn 284 

munroes in Schotland. 

Naast het wandelen gaan we ook outdoor activiteiten doen. We gaan sowieso raften en onder 

voorbehoudt moutainbiken. 

Kijk op http://www.highlandactivities.co.uk voor meer info en filmpjes m.b.t. de activiteiten. 

Namens de begeleiding 

Theo Los 

http://www.highlandactivities.co.uk/
http://highlandactivities.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/CANYON-4-620-WEB.jpg
http://www.highlandactivities.co.uk/activities/multi-activities/
http://highlandactivities.co.uk/wp-content/uploads/2011/04/mtb-1-620-web.jpg


Maandag 9 juli: 

Zondag 8 juli: 

Sport- en Cultuurreis Tsjechië 
6-daagse reis

07:00 uur Vertrek naar Tsjechië. 

17:30 uur Verwachte aankomst in het Ertsgebergte.  

18:30 uur Avondeten in de groepsaccommodatie, incl. mineraalwater 

21:00 uur Nighttrail 

Door middel van zilverpapier wordt een route gemaakt in de  

omgeving van de accommodatie. Met behulp van een zaklantaarn 

volg je deze route.   

10:00 uur High Rope Challenge  
Hindernisparcours op hoogte (4-12m) met touwbruggen, 

klimrekken, barrières en netten  

Giant Swing (een schommel op 16 meter hoogte)  

Free-Fall. 

14:00 uur Raften 

In 6-persoons rafts vaar je over de rivier de Ohre, door een  

prachtig natuurlandschap. De tocht brengt je van Vojkovice naar 

het plaatsje Boc 

18:30 uur Avondeten in de groepsaccommodatie, incl. mineraalwater 

De rest van de avond is ter vrije besteding. 

10:00 uur Mountain Scooter 

Met een step leg je een route af van 22 km aan mooie afdalingen 

en heuvelachtige routes. Er zijn verschillende routes, geschikt  

voor ieder niveau.  

14:00 uur Duke Travel Adventure Zone; 

Biatlon schieten  

leer liggend te schieten met een biatlongeweer. Het doel staat op 

ca. 50 meter. 

Tokkelen Tokkel aan een touw van 130 m lang over een meer 

heen! 

Dinsdag 10 juli: 



Vlotbouwen en –varen 

Met behulp van tonnen, planken en touw bouw je een vlot en probeert 

het vlot uit op het meer. 

19:00 uur Avondeten in de groepsaccommodatie, incl. mineraalwater 

10:00 uur Mountainbiken 

Klimmen / Abseilen 

18:30 uur Barbecue/Grill. 

21:00 uur Kampvuur met worstjes en marshmallows. 

11:00 uur Voormalig concentratiekamp Theresiënstadt.  

De Duitsers gebruikten Theresienstadt als modelstad voor de buitenwereld 

terwijl de stad dienstdeed als concentratiekamp voor Joden die naar 

Auschwitz of andere concentratiekampen moesten. 

14:00 uur Praag 

20:00 uur Rondvaart op de Moldau inclusief dinerbuffet. 

22:00 uur Einde van de rondvaart. 

00:00 uur Vertrek richting Nederland.  

11:30 uur Verwachte terugkomst in Oosterwolde. 

Donderdag 12 juli: 

Vrijdag 13 juli: 

Woensdag 11 juli: 



Dag 1 :  Busreis van Oosterwolde naar Le Val Saint Pere,  voor verblijf in een stacaravan op 

camping Lez Eaux in Saint-Pair-sur-Mer. www.camping-castels.nl of www.lez.eaux.com 

Dag 2 : Met de bus van Le van Saint Pere naar Le Mont Saint Michel : Wadlopen naar Le 

Mont Saint Michel met een plaatselijke gids. 

Dagelijks vertrekken er vele begeleide wandelingen over het wad rond Mont Saint-Michel, 

afhankelijk van het getij. Een korte en mooie optie is de wandeling van het eiland naar het 

onbewoonde rotseiland Tombelaine en terug. Onderweg zie je zeehonden, zeevogels en heb 

je prachtig zicht op Mont Saint-Michel zelf. Je loopt in korte broek en op blote voeten. 

Na het bezoek aan Mont Saint Michel vertrekken we voor een korte stop naar Saint Malo, 

een badplaats, dat voor meer dan 70% verwoest is tijdens de 2e WW. Het is na de oorlog weer 

opgebouwd, overwegend in de oorspronkelijke 18e-eeuwse stijl.   



Dag 3 : Naar Dinan ( Bretagne). Bezoek de stad Dinan in de ochtend en na de lunch naar 

Saint-Aubin-sur-Mer voor het verblijf op camping La Côte de Nacre, in een stacaravan 

vlakbij het strand.  www.sandaya.nl 

Dag 4 : Excursie met een lokale gids naar de invasie stranden; Ohama Beach, Utah Beach 

Point du Hoc, Arromanches, American Cementary, Bayeux 

Camping La Côte de Nacre 

Dag 5:  Busreis van Saint-Aubin-sur-Mer  naar Oosterwolde 

http://www.sandaya.nl/


Fietsend van Moskou naar Rome 

Het klinkt misschien wat saai: Een werkweek op de fiets door Nederland. Maar niets is 

minder waar! Deze werkweek staat voor avontuur, voor het zien van je eigen land zoals je 

het nog nooit gezien hebt, voor slapen in het wild en voor iedere avond feest. 

Op je eigengekochte en gepimpte fiets, trekken we langs bossen, meren en velden door 

Nederland. Anderhalve maand voor vertrek krijg je dertig euro. Van dat geld kun je je 

eigen fiets kopen. Dat kan via marktplaats of via iemand in je omgeving. Die fiets moet 

aan een paar basisvoorwaarden voldoen, zodat je er goed de werkweek mee door kan 

komen. Een paar weken voor vertrek gaan we op het Stellingwerf College, onder 

begeleiding van een fietsenmaker, die fiets grondig onder handen nemen en zorgen we dat 

hij wegwaardig en werkweek-klaar wordt. Naast de fietsen rijdt er ook een auto mee 

tijdens de werkweek, die dient als bagagevervoermiddel en DJ-booth. Ook deze auto gaan 

we met de hele groep pimpen en naar ons eigen smaak inrichten. 

Een beeld van de werkweek 
Tijdens de werkweek wordt er van het buurtschap 

Moskou (Donkerbroek) naar het buurtschap Rome 

(Maasdriel) gefietst. Per dag fietsen we ongeveer 
veertig kilometer. Tijdens die veertig kilometer moeten 

jullie speurtochten oplossen en worden er vette 

workshops gegeven. Speurtochten klinken wat 

ouderwets, maar niets is minder waar! Bij de 

speurtochten die jullie gaan oplossen moet je veel 

gebruik maken van je mobiele telefoon en social 

media. Zo moet je tijdens de speurtochten onder 

andere zoeken naar QR-codes, zodat je de volgende hint krijgt, en ga je op zoek naar 

schatten. Verder wordt er een gezamenlijke Instagram-account aangemaakt, waarbij 

gedurende de hele week foto’s geüpload kunnen worden en dat dus voor iedereen te 

volgen is.  

Tegen het einde van de middag gaan we het kampement inrichten. 

We kamperen bij boeren, in tenten of in een stal, of op kleine 

campings. ’s Avonds maken we met de groep eten. En dat moet een 

feest worden. Ook komt één avond een foodtruck met pizza’s 

langs. Verder barbecueën we en maken we hotdogs. Later op de 

avond wordt de auto omgebouwd tot DJ-booth en houden we een 

feest tot ongeveer één uur.  

Verder gaan we talloze workshops en activiteiten  

doen. Het volgende rijtje geeft daar een beeld van: 

- Boeren WipeOut

- Pitch&Putt / voetgolf



- Een bezoek brengen aan een biologische slager

- Kookcursus

- Rondleiding in een windmolen

- Dolfinarium

- Honing maken / bezoek aan een imker

- Safari door de Oostvaardersplassen

- Suppen

- Nachtwandeling maken door de weerribben

- Workshop muziek maken

Het spreekt voor zich dat we tijdens deze werkweek veiligheid in een hoog vaandel hebben 

staan. De leerlingen moeten met een goede fiets op reis, en de fietsen moeten tijdens de reis 

ook gerepareerd kunnen worden. De begeleiding ziet er op toe dat de leerlingen veilig van A 

naar B komen en een mooie tijd hebben. De werkweek wordt aangeboden voor slechts €295,-. 

NB: Voor deze werkweek is slechts plaats voor dertig leerlingen. Bij meerder inschrijvingen 
wordt geloot over de deelnemers. 

Hartelijks, 

Albert Bouwman & Jona de Berg 



    Zuid Zweden & Denemarken 

Na de zeer geslaagde werkweken naar Zweden en Denemarken afgelopen 2 jaar, 
bieden we uiteraard deze werkweek weer aan. 

Wat gaan we allemaal doen: 

- We gaan naar de steden Malmö, Helsingbörg en uiteraard Kopenhagen.
- We verblijven in huisjes aan het strand in Borstahusen (Zuid Zweden).
- We verplaatsen ons per bus, boot, kano, lopend en fietsend.
- We maken een kampvuur bij het strand.
- We maken zelf ons eten, maar gaan ook uiteten.
- We bezichtigen kastelen, een slot en musea.
- We laten jullie zien hoe de Vikingen leefden.
- We maken een wandeltocht door de prachtige natuur, met een uniek uitzicht.
- We sluiten af met een bezoek aan attractiepark Tivoli.

De steden Malmö en Helsingbörg ontdekken we aan de hand van een wandeling met gids of 

een puzzeltocht. 

Kopenhagen is de hoofdstad van Denemarken en daar gaan we dan ook anderhalve dag 

naartoe om de stad zo goed mogelijk te ontdekken. Hier gaan we een boottocht en een 

fietstocht/wandeltocht maken, krijg je lekker eten, heb je vrije tijd, en uiteraard brengen we

op de laatste dag een bezoek aan Tivoli. 

Verder willen we jullie de schitterende natuur en cultuur laten meemaken die Zweden en 

Denemarken rijk is. We gaan bijvoorbeeld een kanotocht maken, een heuse Elanden safari en 

een wandeling door heuvelachtig terrein (tocht van ongeveer 30 minuten, waar goed schoeisel 

nodig is) met prachtige uitzichtpunten en een bijzondere ervaring… 

Ook bezoeken we een bijzonder museum in Louisiania (Denemarken) waar je echt zult 

worden verrast. 

Overal waar je komt zie je (nog steeds) de invloeden van de Vikingen. Uiteraard willen we 

jullie ook laten meemaken hoe het was in die tijd. 

We vertrekken per bus vroeg op maandagochtend 9 juli en reizen vrijdag in de late avond en 

nacht weer terug. We komen zaterdag rond 8.00u weer thuis in Oosterwolde. 






