Teambuildingsdag Waddenhoeve

Deelnemersinfo

Kano-avontuur.nl

Adres en de route.
Het officiële adres van de Waddenhoeve is:
Middendijk 2
9988 TC te Usquert.
0595 426008
06 293 777 63
Belt U bij voorkeur naar het mobiele nummer.
Echter de boerderij ligt niet in Usquert zelf, maar in de polder boven Usquert, de Noordpolder.
Noordpolderzijl geniet landelijke en regionale bekendheid, vandaar dat we in onze publicaties als
woonplaats Noordpolderzijl opgeven. Rij je met moderne navigatiemiddelen naar ons toe, dan zul je er
achter komen dat ze je in de polder
niet naar het juiste adres leiden.
Vandaar dit kaartje.
In de polder kun je onze wegwijzers
met opschrift: IJsboerderij
Waddenhoeve volgen.
N363: In Warffum afslaan, de weg
tegenover de winkel met tankstation
en het ANWB bord Noordpolderzijl
volgen. OF: Bij Usquert, het stuk N363
waar je maximaal 60 mag, afslaan
naar Noordpolderzijl. Eveneens
ANWB bord. In de polder de bordjes
IJsboerderij volgen.
Melden en parkeren:
De parkeerplaats bevind zich achter
de boerderij De groepsaccommodatie
bevindt zich in de stenen schuur achter de boerderij. Loop hier maar naar binnen.

Het verloop van de dag.
De Ochtend:
-

-

‘s Ochtends is er een warm welkom. Ontvangst met koffie en
Waddentaart van onze warme bakker Geert Bouwman. Als
iedereen er is, volgt er een uitleg en doen we een
oefening die aantoont dat het resultaat van
gezamenlijk overleg toch echt veel beter is dan de
visie van een einzelgänger.
Eventueel volgt er nog een workshop kaart en
kompas.
Vertrek in groepjes van 4 personen naar het
startpunt van de kanotocht. Ieder groepje krijgt een
hoofdopdracht mee en een routeboekje met daarin
andere opdrachten. Per kano wordt er een
“Mysterybarrel” meegenomen. Deze mag
halverwege de kanotocht pas geopend worden.

De lunch:
Onderweg verzamelen de groepjes zich op een
aangegeven plek voor de lunch. Die lunch wordt
gezamenlijk klaargemaakt op een houtvuurtje. De
“Mysterybarrels” kunnen uitkomst bieden. Ieder groepje
draagt een steentje bij.
Na de lunch wordt er in volgorde van aankomst weer in
groepjes van 4 vertrokken. Met 10 minuten tussentijd om
te voorkomen dat de groepjes bij elkaar blijven.
De Middag:
Het eerste deel van de middag word in beslag genomen door de
rest van de kanotocht en de opdrachten. Na terugkeer op de
Waddenhoeve wacht er de thee, of een drankje.
Als het laatste groepje ook weer terug is volgt er een debriefing.
We laten de deelnemers elkaar hun ervaringen uitwisselen,
stippen de zaken aan die goed gingen, maar ook die niet zo goed
waren en wijzen op het mogelijke resultaat van “Out of the Box”
denken en de juiste prioriteit stellen.

Afsluiting met een Barbecue en kampvuur met
Marshmallows. Eventuele gasten
kunnen nu aansluiten.
Na afloop is er een gezamenlijke barbecue. Dit is het moment
waarop eventuele bezoekers of genodigden die niet deelnamen
aan de kanotocht ook gezellig kunnen aanschuiven.
Het kampvuur wordt ontstoken. En voor wie dat wil, kunnen er
ook marshmallows worden geroosterd. Mogelijk dat iemand zijn
of haar gitaar wil meenemen om het nog gezelliger te maken?
De drankjes voor bij de BBQ of het kampvuur zijn onbeperkt af
te halen bij de bar.
Halal, Vega, Vegan en allergiën zijn bij ons geen probleem. Daar kunnen we prima rekening mee houden. Geef dit svp
tijdig door aan de organisator binnen jouw groep. We ontvangen per groep graag tijdig en gezamenlijk de dieetwensen.

Jouw eigen voorbereiding:
Omdat je een groot deel van de dag buiten vertoeft is het handig om rekening te houden met de
weersvoorspelling. En je daar op te kleden. Neem droge reserve kleding mee om na afloop aan te
doen voor de BBQ. Bij regen, uiteraard een regenjas aan en korte (sport)broek aan in de kano.
Aan de voeten: sandalen of gymschoenen. Draag beslist geen laarzen in een kano, dat is gevaarlijk.
Bij kou: Is een warme trui onder een regenjack wel prettig. Bij zon: zonnebrandcrème, zonnebril en
hoedje of pet tegen een zonnesteek. Een extra flesje water is dan ook handig om bij je te hebben.
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