V RI JDAG

DON D E RDA G
VELD NAAST TRAM
13.30
14.15

Huttenbouwen met
bamboestokken

19.00
19.45

Broodjes bakken
bij het vuur

BUITENWOONKAMER

16.30
17.15

Verhaal: ‘Een nieuw
huis voor Hendrik
Mol’, vertelt door
de schrijver
+ Q&A & tekenen
na afloop

11.00
14.00

*Pizzabrunch
velden Laurier,
Aalbes, Gladde iep
en Mispel

12.00
12.45

Grabbeljurk lieve
briefjes

15.00
15.45

Huttenbouwen met
bamboestokken

18.00
18.45

Reuzebellenblaas

19.00
20.30

Silent disco met
Radio Tent

BUITENWOONKAMER
Vrouwencirkel

9.00
11.00

Kennismaking
walking in your
shoes

15.00
17.00

Kennismaking
walking in your
shoes

VELD NAAST TRAM

TENT OP VELD
20.30
22.30

VERZAMELPUNT:
BUITENWOONKAMER

15.00
16.30

Atelier
met zonder jas

TENT OP VELD
9.00
9.45

Ouder & Kind
yoga (ook voor
zwangeren)

10.00
11.30

Reizen
met kinderen

14.30
15.15

Meditatieles

15.30
17.00

Mannencirkel
VaderZIJN

20.30
22.30

Vrouwencirkel
MoederZIJN

Z AT ER DAG
11.00
14.00
12.00
12.45

*Pizzabrunch
velden Hazelaar,
Weegbree, Hulst en
Witte kardinaal.
Grabbeljurk lieve
briefjes

VELD NAAST TRAM
10.00
16.00

Minimarkt

14.00
14.45

Huttenbouwen met
bamboestokken

15.00
15.45

Broodjes bakken
bij het vuur

18.00
18.45

Reuzebellenblaas

19.00
19.30

Onyema’s dansmeditatie eindigend
in silent disco

19.30
20.30

Silent disco

STARTPUNT: BIJ DE
HANGMATTEN/VUURPLAATS

9.00
10.30

Wildplukwandeling

TENT NAAST TRAM
10.00
10.45

BUITENWOONKAMER
13.00
14.30

Reizen
met kinderen

15.00
16.30

Atelier
met zonder jas

VERZAMELPUNT:
BUITENWOONKAMER
22.00
23.00

SHIT-cirkel
met Drees

Mizzemos
kindervoorstelling

TENT OP VELD
9.00
10.30

Yoga nidra

11.00
12.30

Soundhealing
meditatie

13.00
14.30

Mannencirkel

15.00
16.30

Vrouwencirkel
(kinderen welkom)

20.30
22.00

Mannencirkel met
powersessie

9.00
10.30

Wildplukwandeling

12.00
12.45

Reuzebellenblaas

13.00
13.45

Broodjes bakken
bij het vuur

14.00
14.45

Huttenbouwen met
bamboestokken

14.30
15.15

Verhaal: ‘Een nieuw
huis voor Hendrik
Mol’, vertelt door
de schrijver
+ Q&A & tekenen
na afloop

16.30
17.15

Mizzemos
kindervoorstelling

Atelier met zonder jas

Blotevoetenpad, spyparcourtje, moddertaart, blikgooien,
sensory bottles en
natuurkwasten maken
en meer!
Walking in your shoes

Uit je hoofd, naar je
innerlijk weten. Jouw
zelfoplossend vermogen
is van nature al in
je aanwezig.
Reizen met kinderen

Van Afrika met een
landrover naar wonen
in een yurt op
Dijk&Meer en reizen
op de fiets in oktober
2023! Hoe dan!?
Soundhealing

Ervaar de krachtige
ontspanning van een
klankschalen sessie.
Voor alle yoga en cirkels

Tip: neem een eigen
matje en/of dekentje
mee naar de camping!
*Pizzabrunch

Lees alle informatie
op de achterkant.

ZONDAG
STARTPUNT: BIJ DE
HANGMATTEN/VUURPLAATS

TENT NAAST TRAM

BUITENWOONKAMER
13.00
14.30

Atelier
met zonder jas

VELD NAAST TRAM
15.00
15.30

Gezamenlijke
afsluiting met
Onyema

TENT OP VELD
9.30
10.15

Ouder & Kind
yoga (ook voor
zwangeren)

10.30
12.00

Soundhealing
meditatie

13.00
14.30

Vrouwencirkel
(kinderen welkom)

Hulst

Gladde iep

Aalbes

Tent naast tram

Buitenwoonkamer

Koffie

Receptie/beheerder

Ingang

Tent

op veld

WC

Mispel

Kas

Weegbree

WC

P

P

Het programma is onder

P

P

#wildevrouw

#gevaarlijkedingendoen

#opgroeien

#natuurlijkouderschap

#scharrelkiind

#huttenbouwen

#vuurtjestoken
#kiind

#wild

#zomer

#hetwildeweekend

info op het activiteitenbord.

Kijk voor de laatste

voorbehoud van wijzigingen.

Laurier

Hazelaar

P

HET WILDE WEEKEND

Witte kardinaal

Foodtruck

PLATTEGROND

Nog een paar dingen om aan te denken:
- Er is ook glutenvrij meel beschikbaar
(vraag ernaar bij de balie/tram)
- Heb je meer hout nodig, dan kan je
daarvoor bij de receptie terecht
- Houd de tegel onder de pizza-oven
zodat het gras groen blijft!

De oven moet goed warm zijn
en minimaal een uur van tevoren
aangestoken worden. Om 10:30 zorg je
dat je met je veldje het vuur opstookt en
samen bouwt aan de pizza’s. En smikkelt,
dat niet te vergeten.

Van ons krijgen jullie kookgerei &
ingrediënten voor deeg + tomatensaus,
kaas, paprika en champignons. Graaf
vooral ook in je koelkast of tent voor extra
toppings om de lekkerste of vreemdste
(het is maar waar je van houdt) pizza’s te
maken.

Daarvoor is het nodig om goed samen
te werken. Spreek daarom af welke 3
mensen per veld ‘s ochtends het deeg
gaan kneden. Pizzadeeg heeft zo’n 2,5 uur
nodig om te rijzen dus het is handig om
daar om 9 uur mee te beginnen. Tussen
8:30 en 9:00 kan dit afgehaald worden bij
de tram.

Van water, meel en gist naar een
dampende pizza met tomatensaus, kaas,
olijven, ui, champignons - en wat voor
smulbaars je voorhanden hebt.

Samen aan iets werken verbindt en
als je het dan ook nog kunt opeten is
het helemaal feest. Daarom gaan we
op het Wilde weekend pizza’s bakken.
Samen met de mensen op je eigen veld.
(Onderaan zie je welke velden wanneer
bakken!)

WE GAAN PIZZA BAKKEN!

Wie wanneer?
Iedereen bakt met zijn eigen
veldje.

Heb het vooral superfijn samen!

Tips bij het bakken van de pizza:
- Gebruik meel op tafel wanneer je het deeg
tot een bodem rolt
- Gebruik meel op de pizzaschep als je de
pizza erop legt
- Bekleed een volgende pizza als de pizza in
de oven bijna klaar is om op te eten
- Tenslotte: het kookgerei graag schoon
weer terugbrengen naar de receptie

Het recept voor 1 kg deeg (ca. 8 medium
bodems):
- Liefde vooraf
- 500 gr meel van Renato’s uit Enkhuizen
- 250 ml water
- 1 zakje gist
- 25 ml olijfolie
- Zout
- Onvoorwaardelijke aandacht en focus bij
het kneden
- Leg het deeg op het bakpapier (dat maakt
het afwassen gemakkelijker)
- Dek het deeg af met een schone natte
doek

Vrijdag: velden Laurier*, Aalbes,
Gladde iep en Mispel
Zaterdag: velden Hazelaar*,
Weegbree, Hulst en Witte
kardinaal.

“Op de
camping voel
ik dat het
leven klopt!”

*Let op! Veld Laurier en Hazelaar
bakken NIET op hun eigen veldje,
maar op de centrale pizzabakplek
bij de buitenwoonkamer (naast de
tram). Pizza-ovens staan voor de
andere groepen op hun veld.

Sandii Zachte

