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HI, WELKOM BIJ DE
BURGEMEESTER VAN BUITEN
Leuk dat we je interesse hebben gewekt. Ons speelveld bevindt zich op het vlak van creativiteit, dingen maken, techniek, natuur en bushcraft. Een te gekke en
unieke combi in Nederland! We noemen onszelf niet voor niets ‘de coolest club in nature’.

Wij verzorgen deze workshops en programma’s op locatie. Dat kan een losse workshop vuur maken zijn, een serie wekelijkse workshops of bijvoorbeeld een
langdurig project bij het buurtcentrum om jongeren uit de buurt een betekenisvolle en uitdagende middag te bezorgen.

Hierbij werken wij altijd volgens het principe; “De kinderen laten leren door te doen en te ontdekken door te maken.”

Lees onze brochure rustig door. Heb je hier vragen over?
Neem dan contact met ons op via de website of mail naar e.harmsen@burgemeestervanbuiten.nl

Evert-Jan Harmsen
— directeur

Burgemeester van Buiten
Bevrijdingsstraat 36
6551 CP Weurt

KVK 62198890
IBAN NL82 BUNQ 2208190106
BIC BUNQNL2A
BTW NL001377007B21

www.burgemeestervanbuiten.nl

RISICOVOL SPEL
― KINDEREN LATEN LEREN DOOR TE DOEN EN TE ONTDEKKEN DOOR TE MAKEN
Onze missie
Samen met de bedrijven, scholen en gemeenten willen wij kinderen de ruimte geven om ze natuur op eigen wijze te laten beleven. Niet achterover leunend,
kijkend naar een scherm, maar met de “voeten in de modder” het experiment aangaan. Dit bereiken wij d.m.v. workshops, lesprogramma’s en events.

Begeleiding bij spelen/werken met uitdagende voorwerpen is erg belangrijk. We kijken goed naar de uitdagingen die het kind zelf al opzoekt en hoe vaardig
hij/zij al is met het werken met gereedschappen. Zo zal het ene kind al zelfstandig kunnen werken met een mes en het andere kind hulp nodig hebben bij
het zagen. Onder begeleiding is bijna elk voorwerp veilig genoeg. We maken vooraf altijd afspraken met de kinderen over hoe om te gaan met de diverse
gereedschappen en laten altijd zien hoe deze werken en waar de risico’s zitten.

Wij hebben al mogen samenwerken met:

...en nog veel meer toffe partijen!

― NEXT LEVEL
De laatste jaren hebben wij veelvuldig de vraag gekregen of we leuke en uitdagende activiteiten
weten voor jongeren [12-15 jaar] . Om deze doelgroep uit te dagen en enthousiast te maken voor
[buiten] activiteiten halen we alles uit de kast en hebben we een aantal ‘teenage proof’ workshops
samengesteld en toegevoegd aan ons aanbod.
						

Je herkent deze activiteiten aan dit icoon

― NATUUR EN TECHNIEK
De combinatie van natuur en techniek kan inspirerend, enthousiasmerend en
nieuwsgierigmakend zijn. Veelal hangt het af van hoe de activiteiten zijn vormgegeven. Wij
proberen kinderen uit te dagen door creatieve activiteiten te organiseren, we willen ze inspireren
verder te kijken dan de alleen de machine of het gereedschap. Het gaat erom dat je een techniek
als middel ziet om invulling te geven aan jouw ideeën. Wij laten kinderen vanuit hun eigen
creativiteit werken, zo ontstaan de mooiste en verrassendste eindresultaten. Leerlingen verbazen
zichzelf!

TEENAGE
PROOF

― WAAROM SAMENWERKEN
MET DE BURGEMEESTER
VAN BUITEN?
Actief in heel Nederland.

Vernieuwend in natuurbeleving en buitenspeelprogramma’s

Enthousiaste en leuke instructeurs.

Niveau wordt aangepast aan de groep.

Op maat gemaakte programma’s.

15+ jaar ervaring.

N ATURE
CRAF T
workshops

L E GE N DA

D i t z i jn on ze work sh op s waar bij kinderen aan de slag gaan
me t “di n g en ma ken” , crea ti vit eit en t echniek. Hier bij leren zij
i n ve e l g eva l l en werken met diver se gereedschappen zoals
b o o r m a ch i n es, h a mers, z a gen, zakmessen et c.

Ac t i vi t e i t i s g e s c h i k t om i n de bu i t en l u c h t t e
org an i s e re n .

N I E U W 2022

T i j ds du u r van e e n w ork s h op bl ok .

•

K L AU W

•

P I NNIG Z ELFPO RT RE T

Fys i e ke ru i m t e di e w i j n odi g h e bben om de ac t i vi t e i t
ve i l i g e n g e c on t rol e e rd t e k u n n e n l at e n pl aat s vi n de n .

•

N AT U U RPAPIER M AKEN

•

K ATAPU LT M AKEN

•

Z AK M ES M AKEN [ KO U D SME DE N]

•

B L I K B EE T LE

Ac t i vi t e i t i s g e s c h i k t om i n e e n k l as l ok aal , z aal of
ove rde k t e ru i m t e t e org an i s e re n .

230 Vol t s t room pu n t i s n oodz ake l i j k . W i j z i j n i n h e t
be z i t van e e n ve rl e n g k abe l van 15 m e t e r.
Wat e raan s l u i t i n g i s n oodz ake l i j k . De opdrac h t g ever
di e n t t e zorg e n voor e e n w at e rs l an g w e l ke re i k t tot
aan de w e rk l oc at i e .

― BOSBEESTEN TIMMEREN
Deze activiteit voor kinderen staat helemaal in het teken van timmeren met natuurlijke materialen uit het bos. Ze timmeren allerlei gave bosbeesten;
van een eenhoorn op wielen tot een blauwharige-bildraak. Bij deze workshop is niets te gek, want timmeren stimuleert de motoriek, creativiteit en
vindingrijkheid van kinderen.

Om de workshop nog leuker en unieker te maken hebben wij in een omgebouwde aanhanger een mini rariteitenkabinet bij ons. Van geweien en schedels,
tot beestjes op sterk water. Je kunt het zo raar niet bedenken of het is wel te vinden in dit rariteitenkabinet. Binnenin dit rariteitenkabinet is er één
belangrijke regel: Kijken met je handen! Want zeg nu zelf…wie wil er nu niet eens een kies van een mammoet vasthouden?!

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle knutselmaterialen, werktafels en
gereedschappen mee om de activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

							±
60 deelnemers per uur
10+
8+
6+
4+
Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 8×8m*
*het terrein dient bereikbaar te zijn met
een auto + kleine aanhanger

Terreineisen

FESTIV
AL
PROOF

― PINNIG ZELFPORTRET
Deze workshop biedt een uitdaging in zowel de grove motoriek en de fijne motoriek. Na het ontwerpen van je zelfportret d.m.v. een lijntekening gaan we
aan de slag met hamers en spijkers en wol. Het eindereslutaat is een zelfportret op hout.

Workshop doelen:
•

Stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.

•

Vergroten van de fijne motoriek.

•

Kennis opdoen over gereedschappen en het gebruik hiervan.

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de natuur vergroten.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5x5m

Terreineisen

•

Houdt rekening met timmeren- en “wij-hebben-het-naar-ons-zin”
geluiden.

NIEUW
2022

― NATUURPAPIER MAKEN
Hoe kunnen we van oud papier ambachtelijk handgeschept papier maken? Ontdek en doe het zelf in de workshop papier scheppen. We beginnen met het
maken van papierpulp. We recyclen hiervoor oud papier. Daarna zoeken we in de wijk naar mooi materiaal uit de natuur, zoals zaden en bloemen. Dit is
heel leuk om toe te voegen aan je handgeschepte papier. Dan gaan we met een schepraam papier scheppen en maken uniek handgeschept papier.

Workshop doelen:
•

Stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.

•

Vergroten van de fijne motoriek.

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de natuur vergroten.

NIEUW
2022

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							90 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

•

We hebben zelf een verlengkabel van 15 meter. Indien de afstand
van het stroompunt tot de werklocatie groter is dient u zelf te

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5x5m

Terreineisen

zorgen voor een extra verlengkabel.

― KLAUW
In deze leuke workshop gaan we zelf sporen maken. We timmeren er op los om de mooiste en grappigste “diersporen voeten” te maken.
Daarna gaan we kijken of we elkaar kunnen vinden en doen we leuke opdrachten en spelletjes.

Workshop doelen:
•

Stimuleren van creativiteit en de sensomotoriek

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de natuur vergroten.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
25 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

•

Houdt rekening met de kleding van de kinderen. Kleding is
natuurlijk te wassen, maar je krijgt er wel een leuke we-hebben-

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×5m

Terreineisen

lekker-buiten-gespeeld ‘look’ van.

NIEUW
2022

― FLOWER POUNDING
In deze workshop gaan we aan de slag om de aanwezige kleurstoffen in planten, bloemen en kruiden over te brengen op textiel. Na wat experimenten op
papier, kiezen de kinderen welke bloemen en kruiden zij het mooist vinden en passen deze techniek toe op de biologisch katoenen tassen.
Aan het einde van de workshop heeft elk kind zijn eigen tas, compleet met naam en logo van de bso, school of camping [optioneel]

Workshop doelen:
•

Stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.

•

Vergroten van de fijne motoriek.

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de natuur vergroten.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+
Optioneel:
Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×5m

Terreineisen

•

Wilt u graag het logo van uw bso, school of camping op de tas
gedrukt hebben? Dat is mogelijk tegen een kleine meerprijs.
Informeer naar onze tarieven.

― KAARSEN ATELIER
Bijen zijn geweldige wezentjes en vliegen duizenden kilometers en bestuiven jaarlijks enorm veel bloemen, fruitbomen en planten. Dit maakt hen
onmisbaar voor onze samenleving. Bijenwas is een vettige stof die honingbijen maken om hun raten mee op te bouwen. Hiervan maken bijen de ‘cellen’
waarin honing en stuifmeel wordt opgeslagen.

Bijenwas wordt al eeuwenlang door mensen uit verschillende culturen gebruikt. In diverse ambachten zie je dit product terug. Tijdens deze workhop
gaan de kinderen aan de slag met het maken van ambachtelijke kaarsen. Hiervoor gebruiken we 100% natuurlijke bijenwas.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

•

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

geluiden.
•

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×5m

Terreineisen

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin”

U dient zelf te zorgen voor werktafels en/of
picknickbanken waar wij aan kunnen werken.

te boeken
van oktob
er
t/m maar
t

― ZAADBOMMEN MAKEN
Zaadbommen zijn kleine balletjes aarde, wilde bloemen zaden en nog wat geheime ingredienten. Na het maken laat je de balletjes drogen. Op een
regenachtige lentedag kunnen ze gegooid worden op bijvoorbeeld een braakliggend terrein, een berm, je eigen tuin of in een pot op een balkon. Hier groeien
dan bloemen uit die een voedselbron voor wilde bijen en vlinders zijn.

Workshop doelen:
•

Stimuleren van creativiteit en de sensomotoriek

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de natuur vergroten.

Inheemse
zadenmix
geschikt
voor
het Nede
rlands
landscha e
p

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

							max.
40 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+
Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×5m

Terreineisen

Wij gebruiken zaadmengsels van:

― KATAPULT MAKEN
Met dit stoere buitenspeelgoed hebben we vroeger vast wel eens gespeeld. Het is een leuke workshop waarbij kinderen materialen upcyclen en leren over
het gebruik van gereedschappen.

Workshop doelen:
•

Stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.

•

Vergroten van de fijne motoriek.

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de natuur vergroten.

•

Kennis opdoen over gereedschappen.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×5m

Terreineisen

NIEUW
2022

TEENAGE
PROOF

― BUSHCRAFTMES MAKEN [KOUD SMEDEN]
Na een geslaagde try out periode gaan we van start. Hoe cool is dat...je eigen bushcraftmes maken!
Tijdens deze 2,5 uur durende workshop leren wij je de kneepjes van koud smeden, werken met bandschuurmachines en hout bewerken.

Workshop doelen:
•

Bouwen aan zelfvertrouwen.

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de gereedschappen en machines vergroten.

•

Stimuleren van creativiteit en de sensomotoriek.

TEENAGE
PROOF

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							150 minuten

•

Wij nemen alle materialen, gereedschappen en machines
mee om de activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
15 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+
Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×7m

Terreineisen

•

Houdt rekening met geluiden die vrijkomen bij het bewerken
van metaal en hout.

― BLIKBEETLE
De ultieme recycle activiteit! Deze bijzondere kevers helpen bij het reduceren van straatafval. Hoe ze dat doen? We gaan eerst samen op pad om op zoek
te gaan naar zwerfafval. We verzamelen zoveel mogelijk zwerfafval en kijken wat we kunnen gebruiken. Daarna gaan we schoonmaken, knippen, scheuren,
snijden en maken we het mooier. En voilà.... Zo worden er blikken kevers geboren. Kevers die ons helpen met opruimen.

Workshop doelen:
•

Stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.

•

Bijdragen aan het verminderen van zwerfafval en bewustwording creëren.

•

Leergierigheid prikkelen en kennis over de natuur vergroten.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							90 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×5m

Terreineisen

NIEUW
2022

N ATURE
SKILLS
workshops

L E GE N DA

D i t z ij n on ze work sh op s waar bij kinderen aan de slag gaan met
“d i n g en ma ken” . Hi erb i j l e ren zij in veel gevallen wer ken met
d i ve r se g ereed sch a p p en zoals boor machines, hamer s, zagen,
z a k messen etc.

Ac t i vi t e i t i s g e s c h i k t om i n de bu i t en l u c h t t e
org an i s e re n .

N I E U W 2022

T i j ds du u r van e e n w ork s h op bl ok .

•

V U U RP IJ LEN S CHIE T E N

•

B O O M KLIM M EN

Fys i e ke ru i m t e di e w i j n odi g h e bben om de ac t i vi t e i t
ve i l i g e n g e c on t rol e e rd t e k u n n e n l at e n pl aat s vi n de n .

Ac t i vi t e i t i s g e s c h i k t om i n e e n k l as l ok aal , z aal of
ove rde k t e ru i m t e t e org an i s e re n .

230 Vol t s t room pu n t i s n oodz ake l i j k . W i j z i j n i n h e t
be z i t van e e n ve rl e n g k abe l van 15 m e t e r.
Wat e raan s l u i t i n g i s n oodz ake l i j k . De opdrac h t g ever
di e n t t e zorg e n voor e e n w at e rs l an g w e l ke re i k t tot
aan de w e rk l oc at i e .
We supporten:

― VUUR MAKEN [BASIS]
Bij de Burgemeester van Buiten doen veel kinderen hun eerste ervaringen met vuur maken op. Het is onze meest geboekte workshop!
Ze leren wat er nodig is om vuur te maken, namelijk brandstof, zuurstof en een hittebron. Ze leren omgaan met een firesteel en een vuurslag. Ze leren hoe
ze kunnen sprokkelen naar droge brandstof zelfs als het buiten nat is. Ze ontdekken dat tondel (heel ontbrandbaar materiaal) te vinden is in de natuur.

Workshop doelen:
•

Goed samenwerken en letten op elkaars veiligheid.

•

Vergroten van kennis over de branddriehoek.

•

Kennis opdoen over diverse manieren van vuur maken en brandbare materialen.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen
mee om de activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 7×7m

Terreineisen

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

― VUURPIJLEN SCHIETEN
De afgelopen jaren kregen wij regelmatig de vraag: ‘We hebben hier een groep jongeren die enorm graag iets buiten met vuur wil doen. Mag dat eigenlijk
wel en … durven jullie dat aan?’ Vaak kwamen dit soort vragen van organisaties uit het sciale domein of campingeigenaren. We snappen dat wel. Met vuur
bezig zijn is ronduit sensationeel en vooral bij een gezellig kampvuur brengt het enorm veel sfeer.

Ja, wij durven dat aan. Er zijn wel enkele belangrijke spelregels.
Wij hebben een workshop ontwikkeld speciaal voor groepen jongeren. De essentie daarvan is dat de jongeren in kleine teams werken, waarbij ze
verantwoordelijkheid dragen voor elkaars veiligheid. We leren je een fakkel te maken en daarna gaan we met een professionele handboog en brandende
fakkel pijlen schieten op een target die wij hebben gebouwd van ijzer.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							90 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

•

Wij dienen te allen tijde rekening te houden met de op die
dag geldende “open vuur’ regels van de lokale brandweer.

Afmetingen [buiten] ruimte 		

Terreineisen

•

min. 10×20m*
*we werken het liefst op een sportveld,
strand of afgezet parkeerterrein.

De locatie zorgt voor een waterslang voor het nat
houden van de ondergrond.

•

Brandblussers nemen wij mee.

TEENAGE
PROOF

― SPEREN MAKEN [ZAKMES LES]
Een workshop naar ons hart! Kinderen horen buiten te spelen, vies te worden en in houtjes te snijden net als vroeger. Dit lees je steeds vaker op internet
en in de media maar wij wisten dit al veel langer. Daar hoort ook veilig werken met een mes en/of zaag bij. Het is verbazingwekkend hoe snel kinderen een
besef van gezonde vrees ontwikkelen bij scherp gereedschap. Meer dan bij volwassenen vaak. Kinderen krijgen aan het einde een zakmes diploma.

Workshop doelen:
•

Bouwen aan zelfvertrouwen.

•

Sturing en gehoor geven aan de natuurlijke interesse in risicovol spel.

•

Kennis opdoen over (zak)messen en de diverse snijtechnieken.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij nemen alle materialen en gereedschappen mee om de
activiteit te kunnen draaien.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+
Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 5×5m

Terreineisen

•

Houdt rekening met “wij-hebben-het-naar-ons-zin” geluiden.

FESTIV
AL
PROOF

― HANDBOOGSCHIETEN
Onder begeleiding onze instructeurs ga je leren schieten met een handboog. Eerst maken we afspraken over de veiligheid en leer je de

techniek van het handboogschieten. Daarna schiet je een aantal oefenpijlen. De instructeur geeft aanwijzingen en probeert je schiethouding te
verbeteren. Na een aantal pijlen zul je merken dat je steeds beter schiet! Dan maken we het spannend met leuke wedstrijdjes! Kan jij ze raken?

Workshop doelen:
•

Bouwen aan zelfvertrouwen.

•

Samenwerken en zorg dragen voor elkaars veiligheid.

•

Hand-oog coördinatie en concentratievermogen stimuleren.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

Wij werken met professionele handbogen voor kinderen
in de leeftijd 8-12 jaar. Hierdoor is het ‘wow gevoel’ voor kinderen

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+
Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 10×20m

Terreineisen

een stuk groter, omdat zij meer kans hebben om het doelpak te
raken.

MET DIP
LOMA
VOOR DE
DEELNEM
ERS

― BOOMKLIMMEN
Zomerfeest, festival, bso of camping – met het boomklimmen haal je een gegarandeerd succesnummer in huis. Boomklimmen maakt de tongen los
en verblijdt de harten. Vooafgaand hebben we via Zoom even contact om naar een geschikte boom op jullie locatie te kijken. Dankzij onze speciale
klimelementen, zijn we behoorlijk flexibel. Gezekerd aan een touw klim je de boom in, waardoor je als een echt aapje tot grote hoogtes kunt klimmen.

Workshop doelen:
•

Bouwen aan zelfvertrouwen en je eigen grenzen verkennen.

•

Vergroten van lichamelijke flexibiliteit.

•

Kennis opdoen over [veilig] klimmen in een boom.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							60 minuten

•

Wij zorgen voor de keuring van de boom, het opbouwen van het
klimsysteem en natuurlijk alle benodigde materialen.

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

•

							max.
10 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

vandaar dat dit de minimale leeftijd is voor deelnemers.
•

Afmetingen [buiten] ruimte 		

Terreineisen

Naast veiligheid staat duurzaamheid bij ons voorop:
we zorgen dat de boom geen schade ondervindt

min. 8×8m*
*rondom een gezonde grote klimboom

We hebben klimgordels voor kinderen vanaf een jaar of 8,

door onze activiteit.
•

TEENAGE

Bij deze activiteit zullen standaard twee instructeurs
aanwezig zijn, om twee klimparcours te realiseren.

PROOF

NIEUW
2022

― BAMBOE BATTLE
Bamboe is een ideaal bouwmateriaal. Het is licht, sterk en veerkrachtig en laat zich makkelijk verwerken. Met bamboe kan in zeer korte tijd een enorm
bouwwerk neergezet worden. Om een stevige constructie te kunnen bouwen heb je een aantal basis vormen. Een leuke workshop waarbij de groep moet
samenwerken en overleggen.

Workshop doelen
•

Stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.

•

Vergroten van de fijne motoriek en kennis opdoen over geometrie

•

Samenwerken.

Geschikte locaties				Tijdsduur per blok
							60 minuten

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							max.
20 deelnemers per blok
10+
8+
6+
4+

Afmetingen [buiten] ruimte 		
min. 10×10m

Terreineisen

OUTDOOR
COOKING
n
e
r
e
d
n
i
k
voor

Wij supporten:

― BUITENKOKEN
Onze kooklessen onderscheiden zich doordat wij koken in de buitenlucht op vuren en kolen.
Hierbij krijgen alle kinderen een taak; de vuurmeester zorgt ervoor dat het vuur blijft branden, de groenten moeten gesneden worden en we hebben
natuurlijk een chef soeplepel nodig. We betrekken alle kinderen bij het bereiden van een heerlijke ontbijt, lunch of tussendoortje.
Of we nemen wat tafels en picknickkleden mee en creëren een heus restaurant waarbij de ouders ook aanschuiven.

Creativiteit en ambacht
Koken is een ambacht waarin natuur en cultuur samenkomen. Daarnaast is het bereiden van een gerecht een creatieve uiting. Net als schilderen,
boetseren, muziek maken en verhalen vertellen. Door verschillende creatieve vormen samen te brengen in innovatieve foodconcepten leren kinderen
spelenderwijs waar het voedsel op hun bord vandaan komt en ontdekken ze gezonde pure smaken.

Workshop doelen:
•

Samenwerken en verantwoordelijkheid dragen.

•

Bouwen aan zelfvertrouwen.

•

Stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.

•

Vergroten van de materiaalkennis

•

Kennis opdoen over gezonde voeding.

•

Leergierigheid prikkelen en kennis opdoen over de werking van je smaakpapillen [zoet, zout, zuur, bitter]

TEENAGE
PROOF

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het koken met leerlingen, waardoor we goed weten wat zij nodig hebben om daar zelf mee aan
de slag te gaan. We brengen ze de belangrijke basis van het koken bij en geven ze handige tips om daar meteen beter in te worden. Het is voor ons de
basis van kookles geven op school, om ze enthousiast te maken voor verse ingrediënten en het toepassen van de verschillende kooktechnieken.

De kookles op school is zowel eenmalig als periodiek beschikbaar, om daar zoveel mogelijk leerlingen kennis mee te laten maken.
We stemmen het niveau af op het type leerling.
Geschikte locaties				Tijdsduur per blok

Belangrijk om te weten:

							Afhankelijk van wensen en 			

Onze lessen sluiten aan op initiatieven als De Vreedzame School

							programma

en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Minimale leeftijd deelnemers		

Groepsgrootte

							Afhankelijk
van wensen en 			
10+
8+
6+
4+

Wij zijn dol op dieren, maar niet op ons bord.

							programma.

Onze recepten zijn een mix tussen vegetarische en 		

Afmetingen [buiten] ruimte 		

veganistische gerechten.

min. 8×8m

Hier hebben kinderen al heerlijk mogen smullen:

Terreineisen

...EN WAT KOST DAT?
Onze tarieven bestaan uit drie onderdelen:
•

De workshopprijs: hangt af van de lengte van de workshop en het aantal workshoprondes dat we organiseren

•

De materiaalkosten: afhankelijk van de workshop die gekozen wordt en de hoeveelheid deelnemers.

•

De reiskosten 0,24 p/km

TARIEVEN NATURE CRAFTS WORKSHOP

									

						1 x 60 minuten

2 x 60 minuten

3 x 60 minuten

4 x 60 minuten

Materiaalkosten per blok

― Bosbeesten timmeren 			

350,00			

390,00			

435,00			

505,00			

30,00					

― Pinnig zelfportret				

350,00			390,00			435,00			505,00 		20,00

― Klauw

		

		

350,00			390,00			435,00			505,00 		20,00

― Flower pounding		

		

350,00			390,00			435,00			505,00 		35,00

			

350,00			390,00			435,00			505,00 		40,00

― Zaadbommen maken 			

350,00			390,00			435,00			505,00			35,00

― Katapulten maken				

350,00			390,00			435,00			505,00			15,00

― Kaarsen Atelier

						1 x 90 minuten

2 x 90 minuten

3 x 90 minuten

― Natuurpapier maken		

370,00			

435,00			

505,00						

20,00

― BlikBeetle					

370,00			

435,00			

505,00						

20,00

						

1 x 150 minuten

2 x 150 minuten

― Bushcraftmes maken

425,00			580,00									75,00

		

TARIEVEN NATURE SKILLS WORKSHOP																
						1 x 60 minuten

2 x 60 minuten

3 x 60 minuten

4 x 60 minuten

Materiaalkosten per blok

― Vuur maken

390,00			

435,00			

505,00			

30,00					

			

350,00			

― Speren maken			

350,00			390,00			435,00			505,00 		20,00			

― Handboogschieten

		

350,00			390,00			435,00			505,00 		5,00

― Boomklimmen		

		

378,00			498,00			618,00			738,00 		0,00

			

350,00			390,00			435,00			505,00 		5,00

― BamboeBattle

						1 x 90 minuten

2 x 90 minuten

3 x 90 minuten

― Vuurpijlen schieten			

435,00			

505,00						

370,00			

OUTDOOR COOKING VOOR KINDEREN
De kosten zijn afhankelijk van uw vraag, de mogelijkheden op de locatie, het aantal kinderen en de kosten van ingrediënten.

Wij regelen alles voor een leuke en lekkere buitenkookworkshop. Er wordt gezorgd voor alle materialen en inkoop van de
ingrediënten die nodig zijn om aan de workshop te kunnen deelnemen.
Van snijplankjes tot pannen, we nemen het allemaal mee!

Wil je meer informatie en een offerte? Je kunt ons bereiken via post@burgemeestervanbuiten.nl

Wanneer u meerdere workshops boekt zullen deze -met een korte interval van 15 minuten- elkaar opvolgen.
Tarieven zijn inclusief uurloon instructeurs, verzekeringen, afschrijving materialen en gereedschappen, drukwerk, etc.
Exclusief btw wanneer dit van toepassing is.

30,00

BUITENSPEEL
SPULLEN
n
e
l
o
h
c
s
r
o
vo
en bso’s
Wij zijn jouw leverancier voor o.a.
[kinder] messen | firesteels | zagen | bijlen | firestarters | kompas |
heksenketels + driepoot | handbogen en pijlen | en nog veel meer

Wil je liever huren? Geen probleem!
Wij hebben gereedschap beschikbaar voor verhuur. Mocht je een
project hebben waarbij je enkele weken messen wilt gebruiken of
heb je een heksenketel nodig voor een themadag?

burgemeestervanbuiten.nl/te-huur

PROGRAMM A
OP M AAT
!
p
o
r
a
a
m
KOM

INFOMARKT ERA CONTOUR | TBI

i.o.v. RAAD & DAAD CREATIEVE EVENEMENTEN

SOCIAAL WIJKPROGRAMMA

i.o.v. CULTUURCENTRUM MUZELINCK
EN STICHTING OSS CULTUREEL

MEDEWERKERS- EN FAMILIEDAG

i.o.v. WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

THE COOLEST CLUB
IN NATURE!
Burgemeester van Buiten
post@burgemeestervanbuiten.nl
Drukfouten en/of (prijs)wijzigingen in deze brochure zijn onder voorbehoud.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende producties
liggen bij de Burgemeester van Buiten.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van de Burgemeester van Buiten.
Op deze brochure zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
https://www.burgemeestervanbuiten.nl/algemene-voorwaarden

