
Versie 29/09/20187

Titel
Naam 

sessiegever
Omschrijving

(Kruis) boog maken Jan Goeteyn
Op het einde van de sessie neem je jouw eigen gemaakte boog mee naar huis. We gebruiken zoveel mogelijk 

materiaal uit de natuur. Een zaag meegrengen is handig.

Amerikaanse vogelkers 

verwijderen

 Verschillende 

sessiegevers

Buchcrafters laten geen vuile sporen na in de natuur (Leave no trace). We doen zelf dingen voor de natuur 

(Visitor payback). We helpen met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Dat is voor onze natuur een 

schadelijke soort. Enkele groepen gaan dat doen we door de jonge boompjes uit te trekken of dunne stammetjes 

te knakken. Andere groepen door de iets dikkere  bomen veilig om te zagen of -kappen. Wie een eigen tas voor 

warme drank mee heeft kan vooraf en achteraf een lekkere verwenningen van de innerlijke mens krijgen. Meer 

info: www.natuurpunt.be/educatief-natuurbeheer.

Amerikaanse vogelkers 

verwijderen

 Verschillende 

sessiegevers

Buchcrafters laten geen vuile sporen na in de natuur (Leave no trace). We doen zelf dingen voor de natuur 

(Visitor payback). We helpen met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Dat is voor onze natuur een 

schadelijke soort. Enkele groepen gaan dat doen we door de jonge boompjes uit te trekken of dunne stammetjes 

te knakken. Andere groepen door de iets dikkere  bomen veilig om te zagen of -kappen. Wie een eigen tas voor 

warme drank mee heeft kan vooraf en achteraf een lekkere verwenningen van de innerlijke mens krijgen. Meer 

info: www.natuurpunt.be/educatief-natuurbeheer.

Arbeidsarm tuinieren Erik Marchand

Een groententuin wordt geassocieerd met veel werk. Schadelijke dieren bestrijden, grondbewerking uitvoeren en 

onkruid wieden nemen een belangrijk arbeidstijdsaandeel op zich. Nochthans bestaan er methodes om deze 

arbeidstijd in te korten of om deze te vermijden. Erik laat jou kennismaken met interessante en nuttige dieren en 

planten die fungeren als bondgenoot tegen schadelijke dieren. Hieraangekoppeld komt ook grondbewerking en 

de groei van onkruid vermijden aan bod.

Bandweven Bernard Piavaux

Bandweven is een eenvoudige middeleeuwse weeftechniek waarbij geen ingewikkelde getouwen, veel 

gereedschappen of specifieke materialen nodig zijn. In principe heb je voldoende aan een bandweefkam en een 

paar bolletjes garen. meer info: www.gruuthuse.be

Bewegingsexpressie
Lieve Van den 

Wyngaert

Bewegingsexpressie voor kinderen. Spelenderwijs verkennen we de natuurelementen en gaan we op ontdekking 

naar de bewegingsmogelijkheden van ons lichaam. Papa's en mama's mogen ook meedoen.

Billykan bakken Arriën Stegehuis

We gaan aan de slag en bakken onder begeleiding een brood (of een cake) in een Billy-can. De meeste Billy-

cans zijn hiervoor geschikt. Eventueel zou je ook een koekenpan of gewone pan met deksel mee kunnen nemen. 

Belangrijk is dat je je eigen materiaal mee brengt. In deze workshop besteden we aandacht aan: hoe zorg ik met 

minimale middellen voor heerlijk vers brood, welke soorten brood zijn wel en niet geschikt, hoe laat ik mijn brood 

rijzen en hoe regel ik de temperatuur. www.kampvuurkok.nl

Bivak demo
Jean-Pierre De 

Belder

We maken een eenvoudige noodbivak met dekzeil en materiaal dat je in de buurt kan vinden.  Vanwege 

bushcraft en survivalgroep Paratus. Meer info op de Faceboekpagina van Paratus.

Bomen en struiken David Martens Bomen en struiken herkennen / determineren.
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Bomen kappen: bijl en 

zaag

 Verschillende 

sessiegevers

Hoe kan je op een veilige manier bomen kappen? Wanneer gebruik je best een bijl, wanneer best een zaag? Hoe 

gebruik je ze? We passen onze technieken toe op Amerikaanse vogelkers. Voor wie een eigen tas voor warme 

drank mee heeft zijn er vooraf en achteraf een lekkere verwenningen van de innerlijke mens.

Boom - grondend 

lichaamswerk

Syntia Van 

Erdeghem

Hoorde je ooit al van "Knuffel eens een boom?"  In deze sessie kan je ten volle ervaren wat een boom voor je 

kan betekenen. We gebruiken Emotioneel Lichaamswerk, ademen en stilte. Iedereen is welkom. En graag de 

kleinste kinderen begeleid door ouders. Meer info: www.emotioneellichaamswerk.be en www.centrumvoelen.be

Boom herken spel Stan De Lobel
Ik zou graag een bosspel spelen met de kinderen met als thema bomen kunnen herkennen! Alle kinderen van 0 

tot 12 zijn welkom.

Boomklimmen Daan Delvaux
Als vaste buitensport-partner van De Kluis beschikken we o.a. over toffe beveiligde klimbomen. Welkom van 9-

99j. Meer info: www.bosk.be

Brood bakken op vuur Diederik Dumon

Verschillende manieren om (glutenvrij) brood bakken op een kampvuur zonder pan of kookpot (in ajuinschillen, in 

sinaasappels, rond stokken, op een steen, in een blik,... Kinderen onder 10 jaar komen samen met een ouder. 

Meer info: www.levure-levain.be

Bushcraft experience 

vuur
Deckx Johan

Vuur maken op diverse manieren, van de prehistorie tot nu... ( vuurboog, vuurslag, vuur piston, ferrorod, pyriet, 

soorten tondel, ... ). Geschikt van 8 jaar ( met ouder erbij ). Meer info: bushcraftexperience.weebly.com

Bushcraft kook fuif Arriën Stegehuis

Uw kampvuurkok bezorgt kinderen een onvergetelijke outdoorcooking ervaring. Maak kennis met een unieke 

verzameling kookgerei en verbaas je zelf over de verschillende mogelijkheden van het buiten koken. De 

kampvuurkok bakt popcorn en Marhmallowtaart. 

Bushcraft met huis en 

tuin..
Stefaan Wuyts

Bushcraft met huis-, tuin- en keukenvoorwerpen. Voor beginnende bushcrafters is het niet nodig om meteen een 

heleboel dingen aan te schaffen. Stefaan laat zien (en doen) hoe je met eenvoudig materiaal dat je meestal reeds 

in huis hebt, vele handige dingen kan doen op bushcraft-avontuur.

Circulair gebruik 

grondstoffen
Kris de Potter

In een circulair systeem (of economie) worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo 

hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn 

upgradebaar, kunnen makkelijk gedisassembleerd worden en omgevormd worden tot nieuwe producten, de 

materialen zijn volledig recycleerbaar of afbreekbaar... Het doel van deze sessie is om met gelijkgezinden 

hierover te brainstormen en te zien hoe we kunnen bijdragen aan het circulair verder groeien van onze mooie 

planeet.

Composttoillet Stijn Le Page

Composttoiletten bieden een alternatief voor de standaard toilet. We ondergaan een mentaliteitsverandering 

waarbij we de ontlasting niet als afval beschouwen maar als een waardevolle grondstof. Samen bouwen we een 

composttoilet en Stijn legt uit hoe het in zijn werk gaat en waarom we dit doen. Hier vind je enkel pure 

schoonheid, simpliciteit en vruchtbaarheid. 

Cueillette et cuisine 

sauvage
Yasmine El Agrebi

Cueillette et cuisine: reconnaitre les plantes sauvages comestibles et médicinales de saison et apprendre à les 

préparer. Feu et shelter: differentes techniques d'allumage de feu des plus primitives aux modernes, se 

construire un abris de survie en milieu feuillu ou conifère. Plus d'infos: http://prendracine.wixsite.com/asbl



Dendrologie
Stefaan Hublou 

Solfrian

We maken samen een wandeling door het bos en leren onderweg alle bomen en struiken kennen. Met aandacht 

voor de naam, de typerende kenmerken, bepaalde anekdotes en eigenschappen, historisch gebruik, medicinale 

kenmerken... van het hout, de bessen enzovoort. Tevens ontvangen we algemene dendrologische kennis 

(dendrologie = bomenkunde).

Distress-caller maken Peter Hollander
Een fluitje om dieren in uw directe omgeving mee te lokken door het geluid van een geslagen / gewond dier. Dit 

geluid trekt andere dieren aan zowel roofdieren als nieuwsgierige dieren, o.a.vogels.

DIY trekkingfood Saar Alliet
Hoe maak je een gezonde maaltijd voor op trektocht? Waar moet je op letten? Welke ingrediënten zijn geschikt? 

Waar koop ik dit alles?

Eerste hulp in het bos Johan Verlinden EHBO-initiatie die zich richt op de meest voorkomende situaties en waarbij beperkte middelen beschikbaar zijn.

Eetbare en 

geneeskrachtige 

planten

Marie-Laure 

Bauthier

Tijdens een rondleiding in het bos/rand van het bos/weide ontdekken wij de gewoonste planten en bomen: hoe 

kan je ze herkennen, hoe ze niet met elkaar verwarren, welke medicinale gebruik ervan maken, tips om te 

plukken en een paar recepten...

Eetbare planten basis Mathias Michielsen

Eetbare planten basis. Tijdens onze workshop eetbare planten basis nemen Ken en Mathias je mee in de 

wondere wereld van de eetbare natuur. Je zal ervan opkijken hoeveel planten eetbaar zijn en/of andere 

toepassingen hebben. Een wandeling door het domein langs verschillende habitats brengt ons in contact met een 

waaier aan natuurlijk lekkers. NB: eetbaar betekent niet automatisch lekker...

Eetbare wilde kruiden nathalie Hermans

Wildplukken is in. Maar waar kan en mag je plukken? Hoe pluk je met respect voor de natuur? Welke planten zijn 

bruikbaar en lekker? En wat kan je er allemaal mee maken? Herboriste, Natuurvoedingsconsulente en 

Natuurgids Nathalie Hermans neemt je mee terug in de tijd waar mensen nog in het wild gingen plukken. We 

hadden toen nog geen voedingssupplementen nodig maar haalden gezondheid recht uit de natuur kwam. Na 

deze proeverij weet je waarom het zo gezond is om regelmatig wilde groenten te eten en hoe je zelf je eerste 

stappen als forager kan zetten.

Essentiele olien voor 

buiten
Peter Rondou

Maak kennis met het gebruik van essentiele olien als alternatief voor chemische middelen bij gebruik in de 

buitensport. Een stap in de richting van een natuurlijker leven. Middeltjes tegen allerlei ongemakken die je soms 

tegenkomt bij natuurbeleving.

muggenspray, antitekenmiddelen, deodorant, afwasmiddel, lipbalsem, tandpasta, frisdrank maken, EHBO 

enz...Er wordt enkel uitleg gegeven over de middelen. Er worden geen bereidingen gemaakt ter plekke, ze 

worden wel getoond.

Fakkels Griet Meuleman

De deelnemers zoeken zelf een stevige stok waar ze een fakkel mee kunnen maken. Griet zorgt voor kaarsvet, 

doeken, een oude pot en een gasvuur om kaarsvet te smelten. Of op een houtvuur indien mogelijk. De 

deelnemers dopen de doeken in het kaarsvet en binden ze stevig rond de stokken. Dit is nogal warm aan de 

handen. Best ouders en (kleine) kinderen samen. Ook om de lappen stevig genoeg te kunnen aantrekken.

Gastronomie in het wild Maxime Brondel
Zelf bio-brood maken in as, forel gerookt met groene spar en verse kruidenboter. Samen maken we vuur, 

verzamelen een aantal ingrediënten, bakken, roken. Ouders met kinderen ook welkom.

Grafheuvel wandeling Ernst Gülcher

Romeinse grafheuvel avondwandeling op zoek naar dwalende verhalen. Tijdens de wandeling vraag ik om stilte. 

Dit is om de everzwijnen niet wakker te maken:-). Alle kunstlicht is verboden (ook van GSMs). Kinderen mogen 

vooraan in de groep de weg tonen. Meer info: www.vhm.be



Groenhout bewerking Chris Nuyens Bewerken van groen hout, basistechnieken

Hoogteparcour  
Het Touwenparcours is actie en plezier middenin de natuur van De Kluis. Het bestaat uit zowel hoge als lage 

touwelementen.

Houtsnijden voor 

kinderen
Priscilla Stroobants

Kinderen leren vrij snel werken met een mes. Dit met hulp van een volwassene én bij het uitvoeren van 

eenvoudige en veilige taakjes. Zelf voorwerpen leren maken (lepel, wandelstok, hangertjes en figuurtjes) en 

versieren gaat al een stapje verder. Hoe verwondingen zoveel mogelijk vermijden, hoe ga je om met je mes,... 

Priscilla laat je alles graag zien en over bijleren. Samen proberen we enkele voorwerpen te maken, ervaringen 

uitwisselen en komen tot enkele leuke resultaten!

Indianenverhalen
Stefaan Hublou 

Solfrian

Voor jong en oud leest Stefaan voor uit het eerste boek dat ik ooit zelf ontving als kind. "Het Indianenboek" is een 

wereldwijd succes. De schrijvers gingen vooraf lange tijd samen wonen met de vijf soorten Noord Amerikaanse 

Indianen. De verhalen komen uit het perspectief van het kind, maar zoals bij Disney verhalen, zijn ze rijk en 

interessant, ook voor volwassenen. We leren levenswijze en waarden kennen van de Indianen, mensen die 

uiterst ecologisch en spiritueel leefden.

Kampvuur soep Sofie De valck Samen biologische soep bereiden op een open houtvuur met vergeten groenten. Meer info: www.ourobouros.be

Kampvuurbrool Lenaert Rieke

Zelfgemaakte boter en kampvuurbroodjes. De deelnemers maken met behulp van een eenvoudige petfles zelf 

boter, die ze daarna kunnen proeven op hun versgebakken stokbroodje. Meer info: 

www.basecampadventures.be

Kampvuurkok Arriën Stegehuis

Van brood tot banket, van super simpel tot haute cuisine. kampvuurkok.nl kookt met jong en oud en maakt 

outdoorcooking een onvergetelijke ervaring. Maak kennis met een unieke verzameling kookgerei en verbaas je 

zelf over de verschillende mogelijkheden van het buiten koken. Meer info: www.kampvuurkok.nl

Kampvuurliedjes Koen Kohlbacher
Wat is er zaliger om voor het slapen gaan rond een kampvuur te zitten en begeleid door gitaar kampvuurliedjes 

te zingen? Kampvuurliedjes en kreten voor het jonge volk én hun ouders. Meedoen is de boodschap!

Kar
Matthias 

crommelinck
Matthias deelt zijn bevindingen/tips/uitrusting over het reizen met een kar.

Knopen & tarp Rien Blauwet

We zien enkele basis knopen en touwtechnieken die in veel omstandigheden gebruikt kunnen worden (niet enkel 

in bushcraft). Ook de eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden worden kort overlopen. In het tweede deel 

van de sessie passen we alles toe bij de opzet van een eenvoudige tarp.

Kruidenworkshop voor 

kinderen
Hilde Craemers

Hilde is herborist en wil met kinderen een korte wandeling maken en dan kruiden plukken waar we iets mee 

maken om te eten of drinken, of een zalf maken. Meer info: www.maasparel.be

Kruidenzalfje en 

kruidenzout

Mieke Van de 

Weyer

Workshop speciaal voor kinderen. We maken een kruidenolie en maken daarvan met bijenwas een zalfje dat 

goed is voor de huid. Daarnaast verzamelen we nog kruiden om lekker kruidenzout te maken



Lepel maken voor 

kinderen
Riene Bijnens

In twee uur tijd leer je de basistechnieken voor het maken van een lepel. We leren je hoe je met een kooltje uit 

het vuur een holte in hout kan blazen en hoe je met een zakmes het hout kan bewerken. Een lepel is vele uren 

werk, dus na deze sessie kan je je lepel meenemen om doorheen het weekend verder af te werken. Deze 

activiteit is voor kinderen van alle leeftijden, het is enkel belangrijk dat ze al verantwoordelijk kunnen zijn en 

instructies kunnen begrijpen :) We werken met messen en hete kolen, dus het is belangrijk dat ze hier veilig mee 

omgaan. 

Leren buideltjes en 

armbanden
Verdoodt Hannah

We beginnen met een stukje leer en eindigen met een mooie armband of buidel die we zelf gemaakt hebben! 

Meer info: www.basecampadventures.be

Magie van de natuur Hilde Boom

Ervaar de magie van de natuur. In een ritueel spel verbinden we ons met de natuur, onszelf en “alles wat leeft”! 

We halen onze inspiratie bij de natuurvolkeren. Net als in hun eeuwenoude tradities geven we ook een stem aan 

de bomen, het water, de planten, de kinderen, de dieren, de mensen. We laten hun vreugde en verdriet luid 

klinken, gedragen door het ritme van trommels, ratels en andere instrumenten. Je leert met nieuwe ogen kijken 

naar de aarde, de natuur en jezelf. Je ervaart hoe je bronnen van innerlijke wijsheid kan vinden om met volle 

moed verder voor de natuur te zorgen. Wij hebben alvast veel goesting om met jou op pad te gaan. Jouw stem is 

belangrijk. Welkom! 

Magnesiumstick vuur Liv Leeman
Demo hoe vuur te maken met de magnesiumstick. Wat is geschikte tondel? Hoe bouw je een vuur op? Hoe 

maak je vuur op een veilige manier? Oefenmogelijkheid.

Mesveiligheid en 

snijtechnieken
Hermans Filip

Een goed mes is één van de belangrijkste materialen die je moet hebben tijdens je bushcraft avontuur, maar door 

slecht en verkeerd gebruik kan het ook één van de gevaarlijkste voorwerpen worden die je bushcraft avontuur 

aanzienlijk kan bemoeilijken. Een mes is zeker geen speelgoed en moet op en juiste manier worden behandeld! 

Tijdens deze workshop gaan we hier dieper op in en komen we te weten hoe we een mes correct moeten 

behandelen en gebruiken tijdens verschillende snijprojectjes. Meer info: www.basecampadventures.be

Natuurhanger Mary Hermsen
Takken en touw en daaraan dennenappels veren en dergelijke knopen. Mooi om op te hangen. Kinderen tot 8 

jaar.

Natuurlijke touwen en 

knopen

Vandenheede 

Delphine

Het maken van touw met brandnetels, braam, wilgenbast... + Een aantal basisknopen aanleren. En wanneer te 

gebruiken.

Natuurmeditatie Sarah Maes

We mediteren in de natuur. Komen tot rust. Maken connectie met de natuur. Dragen zorg voor onszelf en de 

natuur met compassie. We maken verbinding met onszelf, de ander, de natuur. Meer info: 

http://aandacht.be/trainer/sarah-maes/

Natuurwandeling Roel Schrauwen

Natuurwandeling met focus op herkenning van soorten, eetbaarheid en ecologie. Tijdens een wandeling wordt 

uitleg gegeven bij planten (en paddestoelen/dierensoorten) die onderweg te vinden zijn. Er wordt gezegd om 

welke soort het gaat, hoe deze te herkennen is, wat de typische standplaats is en of ze eventueel 'nuttig' zijn. 

Hierbij komen dus zowel ecologie als nut te pas (of eetbaarheid). Afhankelijk van de groep kan er dieper 

ingegaan worden op 1 van de aspecten.



Noodbrancard Thomas Panis
Noodbrancard: cocoon wrap: Een techniek uit de wildernisgeneeskunde. Maak een noodbrancard met een touw 

en wat je verder nog bij je hebt.

Onderweg: vuur  en 

noodsjelter  
Stijn De Munck

We geven met leave no trace in gedachten een aanbod voor beginners tot ervaren buitenmensen 

scoutstechnieken. Meer info: www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Op tocht Jens Kaethoven

Wat neem ik mee op tocht en hoe plan ik mijn tocht? Het voorbije jaar heb ik een lange trekking (3000km) in 

Nieuw Zeeland gedaan. Gaande weg heb ik veel geleerd over tochten, omgaan met onverwachte situaties, 

materiaal.

Opleiding sessiegevers 

vogelkers (zagen)

 Verschillende 

sessiegevers

Wil je een sessie begeleiden om bomen (Amerikaanse vogelkers) weg te doen? Preventie en EHBO. Waarom en 

waar kappen en herkenning exoten (aan de hand van fiches). Gebruik en onderhoud van Silky zagen. Hoe veilig 

een boom doorzagen met valkerf en trapmethode. Voor wie een eigen tas voor warme drank mee heeft zijn er 

lekkere verwenningen van de innerlijke mens.

Oriëntatie zonder 

kompas
Jens Torfs

Verdwaald op tocht en geen kaart of kompas bij? Geen probleem. De natuur vertelt ons op 101 manieren welke 

kant we op moeten. In deze sessie gaan we ons proberen te oriënteren aan de hand van bomen, planten, zon, 

sterren, ...

Oven bouwen Stijn De Munck
We geven met leave no trace in gedachten een aanbod voor beginners tot ervaren buitenmensen 

scoutstechnieken. Meer info: www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Pijl en boog maken Ben Blancquaert

Lukt het jou om pijl en boog te maken met dingen die voorhanden zijn uit het bos? We hebben enkel een dikke 

tak en een dunne tak met touw voorhanden en hiermee gaan we aan de slag. Op creatieve en experimentele 

manier proberen we onze eigen versie van boog en de daar bijhorende pijl te maken. De kinderen maken een 

eenvoudige boog, de volwassenen kunnen zich wagen aan een exemplaar waar wat meer snijwerk van pas 

komt. Nadien proberen we een heus doel te raken of wie zijn pijl vliegt het verst.

Pow wow drum Dirk Baert Native American songs and drum

Prinsen en prinsessen Lien Van Elsen

Prinsen en prinsessen van het woud. Knutselen met natuurlijke materialen. We maken onze eigen kroon van wat 

we vinden in het bos: bladeren, veren, noem maar op! Maar eerst even de oogjes toe voor een fantasiereis 

waarin we ontdekken hoe we allemaal hoeders van het bos kunnen worden. Zo zijn we zeker ons kroontje waard.

Roken op kampvuur Annelien Gerits
Roken van vlees kan op verschillende manieren. Maar eigenlijk is er niet zo veel materiaal nodig voor een goed 

resultaat. Wij roken in een eenvoudige kookpot met zelfgemaakte houtkrullen.

Silky zagen Koen Eggermont

Hoe een boom op een veilige manier omzagen? Met vlijmschermpe Silky handzagen is dat zo gebeurd. Welke 

Silky zagen zijn er? Hoe ze gebruiken en onderhouden? Gebruik je een valkerf of de trapmethode?  Voor wie een 

eigen tas voor warme drank mee heeft zijn er lekkere verwenningen van de innerlijke mens. Meer info: 

www.belgarde.be

Silky zagen Belgarde Koen x

Sjorren van constructies Symons Jelle
Enkele basisknopen en sjorringen voor algemeen gebruik. 

Doel: Wat speeltuigen bouwen voor de kinderen.

Sjorren voor beginners
Jannes 

Brughmans

Een introductie in de kunst van het sjorren. Samen leren we enkele basisknopen en bouwen we vervolgens een 

constructie.

Takkenmonsters 

knutselen
Franciska Gevaert

De natuur intrekkken op zoek naar leuke materialen waarmee we een takkenmonster knutselen.  Dat mag je mee 

nemen naar huis. Naar eigen inspiratie en hulp waar nodig.



Tamme kastanjes 

koken
Ann Ongena Tamme kastanjes koken.

Tarp als tentje Rob te Veldhuis

In deze workshop leer je hoe je van een tarp of dekzeil een afsluitbaar tentje kunt maken. We oefenen een paar 

handige knoopjes en maken papieren vouwmodelletjes. Ik demonstreer het principe met verschillende tarpen en 

tenslotte bouwen de deelnemers in kleine groepjes hun eigen tentje.

Tarp/zeiltje Ersin Bogaerts

We bekijken enkele tarp opspan manieren en we leren aan hoe we deze snel en efficiënt kunnen opzetten en 

afbreken door gebruik te maken van handige knopen. Ouders en kinderen mogen altijd hun eigen 

tarp/zeiltje/basha/poncho,...meenemen naar de sessie. Touw om mee te oefenen mogen ze ook meenemen. Wij 

voorzien ook wat oefentouw.

Tondels en stoofjes Stef Peeters
Met verschillende soorten tondels proberen je vuur aan te krijgen om dan hiermee een klein stoofje te maken aan 

de hand van blikjes. Hierna maken we een simpel Royco soepje of thee. Easy and simple.

Tyvek Cees Schoutsen
Wat is tyvek en wat kan je er mee? Tyvek is een papierachtig spul waterdicht doch vochtdoorlatend, div 

applicatie's en klein projectje om een lichtgewicht portemonee te maken

Van hout naar lepel Willem De Witte

Tijdens deze workshop leren we jullie veilig werken met mes, bijl en zaag. Het vuur brandt het eerste hout tot een 

kommetje, en daarna ontdekken we de ambacht van het houtsnijden. En dan: lekker smullen na het snijden van 

al die houtkrullen. Jongeren onder 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassene. Meer info: 

www.intarka.be

Van staal tot mes Georges Wouters
Smeden van een lemmet en de info hierrond. Staalsoorten, warmtebehandeling, hoe geslepen, handvat 

materialen, schede,.... 

Veilig zagen
 Verschillende 

sessiegevers

Hoe als kind een boom op een veilige manier omzagen? Met schermpe handzagen is dat zo gebeurd. Welke 

zagen zijn er? Hoe ze gebruiken en onderhouden? Gebruik je een valkerf of de trapmethode? Enkel onder 

begeleiding van je ouders. Neem een eigen tas mee die tegen de warmte kan voor verwenningen als je klaar 

bent.

Voelsprietenwandeling Hermans Filip

Door middel van leuke opdrachten gaan we spelen met onze zintuigen en leren we waarnemen op een andere, 

intensieve manier. Het parcours van de wandeling is zo gekozen dat alle zintuigen op hun beurt worden 

aangesproken. Meer info: www.basecampadventures.be

Voet kruidenbad Marijke Aerts

Onze prachtige voeten, ze brengen ons keer op keer waar we horen te zijn en daarom verdienen ze de nodig 

aandacht; via voetreflexologie, kruidenbaden en natuurlijke verzorging...heerlijk ontspannend en verkwikkend! 

Met de rocketstove maken we een kruidenbad en leren we hoe we bepaalde drukpunten kunnen masseren voor 

een goede weerstand en intuïtie. Meer info: www.dansaarde.be

Vossenpas en meer
Brecht 

Steenwegen
Op een speelse manier bewuster worden wat we kunnen met onze zintuigen. Kinderen en volwassenen.

Vossenpas en 

Uilenogen
Pieter De Wit Vossenpas en uilenogen als toverformules voor de stilte van de nacht. www.starlynx.eu

Vuur maken kristien De Poorter Vuur maken

Vuur maken demo
Jean-Pierre De 

Belder
Eenvoudige manieren om vuur te maken. Vanwege bushcraft en survivalgroep Paratus. Zie FB.



Vuur maken met kids Leonard Habets

Vuur maken met en door kinderen tussen de 8 en 15 jaar op verschillende manieren. Een reis door de tijd, vuur 

maken op prehistorische manier tot de huidige moderne manieren. Tot 10 jaar onder begeleiding van een 

volwassene.

Vuurcirkel Jordan Marco

De vuurcirkel is een makkelijke manier om uit te leggen hoe je vuur maakt, maar ook hoe je het kan "lezen". Als 

je dit principe begrijpt, dan kun je vragen beantwoorden, als: Waarom rookt mijn vuur?  Heb ik voor deze 

vuurtechniek tondelmateriaal nodig of alleen ontstekingsmateriaal? Je krijgt uitleg, we maken een wandeling door 

het bos om te zien dat er altijd droog materiaal te vinden is. Je krijgt de kans om met je eigen vuurstarter een 

vuur te starten met het materiaal dat je gevonden hebt. Meer info: www.fire-feathers.nl

Vuurslag en vuursteen Bernard Piavaux

Vuur maken met vuurslag en vuursteen, gebruik van tondelzwam en verkoold katoen als alternatief. Het gebruik 

en maken van zwavelstekjes. Indien er tijd is het maken van kaarsen met de dompeltechniek. Meer info: 

www.gruuthuse.be

Vuursteen Mike De Roover Korte workshop omtrent het vuur maken met vuursteen. Meer info: www.rewilding.be

Vuursteenbewerking Gunther Noens

Het vervaardigen van (vuur-)stenen werktuigen door gebruik te maken van prehistorische methoden en 

technieken met materialen die in de natuurlijke omgeving voorhanden zijn (vuurstenen knollen om te bewerken, 

hamers in steen en gewei, etc.). Ik ben een prehistorisch archeoloog met een sterke interesse voor de manier 

waarop de prehistorische jager-verzamelaar-visser (en dan meer bepaald in de periode tussen ca. 11.000 en 

6.000 jaar geleden) zijn/haar vuurstenen werktuigen vervaardigde en heb in het kader daarvan reeds 

verschillende sessies en demo's gegeven aan archeologiestudenten van o.a. de universiteit Gent en Cambridge 

en tijdens opendeurdagen van archeologische opgravingen.

Water zuiveren demo
Jean-Pierre De 

Belder
Water zuiveren met gekocht toestel en zelf gemaakt. Vanwege bushcraft en survivalgroep Paratus. Zie FB.

Wol bewerken

Rieke Lenaert 

Basecamp 

Adventures

Spelen met wol. Meer info: www.basecampadventures.be

Zeisen Filip Verhaeghe

De zeis lijkt in het tijdperk van de bosmaaier misschien wat ouderwets, maar heeft heel wat voordelen voor wie er 

weet mee om te gaan. Om van deze voordelen te profiteren zijn elementen als afstelling, werktechniek en 

onderhoud van essentieel belang. Meer info: www.terratools.be

Zelf-voedend vuur Rudy Dingens

Een van de problemen bij een kampvuur is dat dit vuur steeds in't oog moet gehouden worden. Regelmatig hout 

bij op gooien om te zorgen dat je vuur niet uit gaat. Het hout dat je op je vuur gooit gaat echter niet zo heel lang 

mee. Soms kan zich dan het probleem voordoen dat je vuur uit gaat als je wat langer van je kamp weg bent om 

bvb voedsel, water of materiaal te verzamelen of als je na een goeie nachtrust 's morgens wakker wordt. Om te 

vermijden dat je dan telkens je vuur helemaal van 0 terug moet beginnen aan te maken, kunnen we proberen om 

een systeem te maken waarbij het vuur zich zelf voed. Hierdoor kan je het vuur meerdere uren na elkaar, zelfs 

een ganse nacht, onbeheerd laten zonder dat het uit gaat. Deze sessie best volgen NA de sessie vuur maken = 

voor wat gevorderden.

Sessies met lichtgroene markering zijn voornamelijk voor kinderen en hun ouders.


