
WINTERKAMP 2022
Alles is onder voorbehoud van de coronaregels.
Boerderij De Koe wordt al lang beheerd door dezelfde boerinnen. De laatste tijd gaat het niet 
goed op de boerderij, koeien die los rondrennen over Schiermonnikoog, boerinnen die 
vergeten om de dieren eten te geven en zelfs de trekker is kapot gegaan! Door al deze 
tegenslagen zien de huidige boerinnen het niet meer zitten om de boerderij te beheren. Ze 
willen met pensioen gaan en zijn daarom dringend op zoek naar opvolgers! Om geschikte 
opvolgers voor het beheren van de boerderij te vinden, organiseren de boerinnen een 
winterkamp. Zo kunnen ze kennismaken met de potentiële opvolgers, kijken wie er goed is in 
koeien melken, wie het best de dieren kan voeren en het beste op de trekker kan rijden. Aan 
het einde van het winterkamp zullen de boerinnen bekend maken wie de nieuwe opvolgers 
worden. Een goeie boeren- of boerderijdieroutfit levert bonuspunten op :). 
We verwachten de potentiële opvolgers op vrijdag 14 oktober om 18:00 in Lauwersoog 
(Zeedijk 11 9976 VM Lauwersoog). Op zondag 16 oktober nemen we de boot van 13:30 en 
verwachten we om 14:30 aan te komen in Lauwersoog.  
Locatie en kosten:
Het winterkamp zal zoals lang geleden weer op Schiermonnikoog plaatsvinden. We zullen 
verblijven in (kampeer)boerderij De Branding: Heereweg 2, 9166 SE Schiermonnikoog. 
https://www.debranding.nu/
De kosten voor dit kamp inclusief vervoer zal 65 euro per persoon bedragen.
Opgeven:
Opgeven kan via de site: https://lookwide.nl/kalender/2022-02/winterkamp-2022

Paklijst
Wat heb je allemaal nodig om een goeie boer(in) te worden? Houdt er rekening mee dat een 
goede boer(in) alles zelf moet kunenn tillen en dragen ook als de kuddes verplaatst worden.

● Hoeslaken
● Slaapzak
● Kussensloop
● Pyjama
● Eventueel knuffel
● Scoutingkleding: bloes en das, (eventueel jas en trui)
● Bergschoenen
● Genoeg schone kleding voor drie dagen: 

broek, ondergoed, T-shirt, warme trui, sokken
● Themakleding: kom verkleed als iets wat te maken heeft de boerderij (boerin, 

boerderijdier etc.)
● Muts, sjaal, handschoenen
● Regenkleding
● Zaklamp 
● Handdoek en washandje
● Toiletspullen:

tandenborstel, tandpasta, haarborstel, etc. 
● Theedoek
● Broodbeleg (we houden van meer dingen dan chocoladepasta en hagelslag :D)
● Eventueel medicatie (inleveren bij de leiding)
● Zakgeld (5 euro)


