
Beleef het samen bij Breeland!

Drenthe arrangement 2023
Het driedaagse avontuur bij Breeland Recreatie in Annen! 

Voor elk dagdeel kan er gekozen worden uit 
één van de activiteiten in het programma



 
Net als vorig jaar, mogen jullie ook één van de activiteiten vervangen door 

een bezoek aan het openluchtzwembad in Annen. 
Zie informatie volgende pagina

 
Dag 1 - Middag 

o Excursie hunebed en grafheuvels (info volgende pagina), 2 uur 
o Vlottenbouw, Canadees trekken, steps, 3 uur

o Expeditie naar de Tuin! (info volgende pagina) 2 uur 
o Bezoek openluchtbad Annen, tegen meerprijs van €3,50 p.p. 

 (vervoer op eigen gelegenheid - zie info volgende pagina)
 

Avond 
o Breeland spelen, o.a. A-loop, de Vloer is Lava, ballenkring, touwspringen, pionnenroof

o Letterbox competitie, 1 à 2 uur 
o Douane/ smokkelspel of Levend Stratego, 1 à 2 uur

 
Dag 2 

o Breeland survival, 4,5 uur
o Kleintje survival,3 uur. (Deze activiteit kan aangevuld worden met 

 met een activiteit van avond dag 1 of met een bezoek aan het zwembad.)
o Bezoek openluchtbad Annen, tegen meerprijs van €3,50 p.p. 

(vervoer op eigen gelegenheid)    
 

Avond 
o Breeland spelen, o.a. A-loop, de Vloer is Lava, ballenkring, touwspringen, pionnenroof,

o Letterbox competitie, 1 à 2 uur
o Douane/ smokkelspel of Levend Stratego, 1 à 2 uur

 
Dag 3 

o Outdoormidget, 1 uur
o Letterbox competitie, 1 à 2 uur

o Bezoek openluchtbad Annen, tegen meerprijs van €3,50 p.p. 
(vervoer op eigen gelegenheid)    

 
      School :
      Contactpersoon  :       

 

Drenthe Arrangement 2023: 
Graag de keuze per dagdeel aanvinken en document mailen naar
info@breelandrecreatie.nl 



Expeditie naar de Tuin:
Al wandelend gaat de groep via de slingerpyramide op Expeditie naar de
Tuin. Tuin voor Zwaantje is een zelfoogsttuin van Dennis en Sietske en zij
geven hier een rondleiding en leggen alles uit over de verschillende groentes
die zij daar oogsten. (Maximaal 30 leerlingen)

Beleef het samen bij Breeland!

Drenthe arrangement 2023

Excursie hunebed:
Met eigen fiets gaat de groep onder 
begeleiding van een gids naar het Kniphorstbos 
langs Hunebedden en grafheuvels

 
Bezoek aan het openluchtzwembad in Annen, 

tegen een meerprijs van €3,50 per persoon.
(Tarief geldt voor standaard openingstijden – buiten

openingstijden? € 80 extra per groep)
 
 
 


