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PROGRAMMA
VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

Bekijk in deze brochure

alle  activiteiten die wij

aanbieden

MAALTIJDEN
EIGEN VERZORGING / 

VREZORGING DOOR PEAN

Mogelijkheden voor

verzorgde maaltijden.

ACCOMMODATIE
DE JISTER / DE BERCH

Accommodatie

capaciteit voor 128

leerlingen.
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Zeilschool 
Pean



Vanaf Pean zo het water op..
Kom naar onze zeilschool Pean om een fantastisch schoolkamp op te

zetten. Met heel veel verschillende activiteiten die op de locatie te

verwezenlijken zijn, is er voor ieder wat wils. Van alleen maar zeilen, tot

spelletjes, educatieve programma's en meer.

Vanaf Pean kun je zo direct het water op, met valken, sups, sloepen en

kajakken. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden op het water. 

Maar ook aan land is er een variatie aan mogelijkheden beschikbaar. Van

teambuildingsactiviteiten tot het ontdekken van de natuur. We hebben

ook verschillende speurtochten. Deze kunnen zowel op het land (fiets) als

te water.

In het kort:
Op maat gemaakt schoolkamp 

Ruimte voor eigen inbreng 

Educatief 

Instructeurs van Pean mogelijk

Docenten draaien mee in het

programma 

Ruim activiteitenaanbod 

Lekkere en verse maaltijden 

Kan zowel in het Nederlands als

Engels

Zeilschool Pean heeft op locatie

verschillende accommodaties waar

je als school kunt verblijven.

Informatie over de verschillende

accommodaties en de activiteiten

die we aanbieden, vind je in deze

brochure.



De Jister
Deze accommodatie biedt met haar

grote verblijfsruimte een ideaal

verblijf voor groepen tot 78 personen. 

De verblijfsruimte heeft meerdere

zithoeken, een open haard en een

bar met tap. De grote professionele

keuken is geschikt voor het maken

van maaltijden tot ca 120 personen.

Buiten heb je de beschikking over een

groot grasveld met volleybalnet, een

sportveld, groot schaakbord,

tafeltennistafel, duikelrekken en

terrassen met tuinmeubilair. Er is een

waterglijbaan die uitkomt in het

meer.

Uitbreiding van de ruimte (tot 120

personen) is mogelijk door de

Sinnekant (extra zaal en ruim terras)

erbij te huren. 

Bûthus

'Groepsaccommodatie geschikt voor
groepen tot 78 personen'

Blijf je overnachten? Dan vind je

daarvoor 8 slaapkamers in een apart

gebouw, het Bûthús (62 bedden).

Extra slaapkamers zijn te huur in de

slaapchalets (16 bedden). Het is ook

mogelijk een paar eigen tenten op

het terrein bij te plaatsen.

Is je groep nog groter, dan kun je ook

de andere accommodatie Berch erbij

huren. Zie hierna.

https://www.pean.nl/gebouwen/de-sinnekant/


Plattegrond 

Bûthus

Plattegrond 

Jister



De Berch
Groepsaccommodatie de Berch ligt

direct aan het meer, de Peanster

Ee. Een eigen grasveld tot aan de

waterkant hoort erbij. De

accommodatie biedt onderkomen

aan groepen tot maximaal 50

personen. In de koudere maanden is

de accommodatie geschikt voor

groepen tot ca. 40 personen. De

tuinkamer is namelijk niet verwarmd.

Op de begane grond bevindt zich

de keuken, verblijfsruimte, sanitair

en drie slaapkamers (14 bedden in

totaal). Boven zijn nog 8

slaapkamers (36 bedden) en een

toilet. Alle slaapkamers hebben een

wastafel op de kamer. Het overig

sanitair is gezamenlijk (4 douches

en 7 toiletten)

'Groepsaccommodatie geschikt voor
groepen tot 50 personen'

Op alle bedden ligt een kussen met

ondersloop. Neem hiervoor zelf een

hoeslaken en kussensloop met

slaapzak voor mee. Is dit niet

mogelijk? Dan kunnen wij als

alternatief een compleet

lakenpakket inclusief dekbed met

overtrek aanbieden om te huren. De

prijs voor alleen onderlaken en

sloop is €10,- en voor de hele set

met dekbed €25,-. 

voor Berch en Jister:



Plattegrond 

Berch



'Samen plezier maken
op het water'

'Wij organiseren een
programma dat voor

iedereen leuk is! '

Aanbod schoolkampen Pean
Prijzen zijn afhankelijk van de

periode en het aantal personen.

De hierna genoemde prijzen zijn

gemiddelden. 

Wij vinden het leuk om samen met jou

te komen tot het leukste schoolkamp

voor jouw groep. Om een indruk te

geven van ons aanbod, hebben wij

drie opties uitgewerkt. De invulling

van deze opties kan uiteraard naar

wens worden aangepast.

Na verder overleg maken we

een factuur op maat voor je.



ACCOMMODATIE

MAALTIJDEN

Eerder in deze brochure staan onze groepsaccommodaties

beschreven. Afhankelijk van de grootte van de groep kun je

verblijven in één of beide van de twee groepsaccommodaties. 

Verblijf in Jister en/of Berch

Vanaf €37* per leerling

Eigen maaltijden /
verzorgd door Pean

Het is mogelijk om zelf de maaltijden te verzorgen. Daarnaast

kunnen wij het ontbijt, lunch en diner verzorgen.

verzorgde maaltijden vanaf €72,50 * per leerling

*De prijzen zijn op basis van een 3-daags verblijf in april, 

met het maximaal aantal personen in de accommodatie op basis van corvee



Volledig eigen programma

Friese sportspelen - door Pean

Zeilen - door Pean

PROGRAMMA-OPTIES

Het programma staat in het teken van zeilen. Er wordt gezeild

onder begeleiding van instructeurs (eigen of van Pean).

Vanaf €80 * per persoon

je verzorgt het gehele programma zelf.

Het programma bestaat uit losse (Friese) activiteiten.

Bekijk de pagina met de activiteiten op Pean hieronder.

Vanaf €35 * per persoon

*De prijzen zijn op basis van een 3-daags verblijf in April, 

met het maximaal aantal personen in de accommodatie



De valk is een kielboot die je

met 2-4 mensen vaart. Kies

je voor de valk, dan kies je

voor het echte werk!

Samenwerking is het

sleutelwoord. Want 16 m2

zeil betekent werken als het

flink gaat waaien. 

Zeilen in een valk

Watersportactiviteiten

Kajakken
Er zijn twintig 1-persoons

kajaks plekken en drie 2-

persoons kajaks.

Suppen
Stap op een eenpersoons

sup of ga samen (4-8

personen) op de groeps-sup

om de Friese omgeving te

verkennen via de kleine

slootjes.

Activiteiten op en rondom Pean
Er is op Pean een variatie aan activiteiten mogelijk. Van

watersportactiviteiten, Friese sportdag tot verschillende losse activiteiten.

Wij nemen graag jullie wensen met betrekking tot het programma voor het

schoolkamp door. Ook kijken we hierbij of er begeleiding vanuit Pean nodig

is of dat het vanuit jullie school zelf komt.

Bekijk hieronder de activiteiten die wij aanbieden op Pean!



Ga op sloepspeurtocht en

vind door middel van het

beantwoorden van vragen

je route.

Sloepenspeurtocht
Een fietstocht door de

omgeving met een

fotospeurtocht in

Aldeboarn. Soms ook met

de mogelijkheid tot

bezoekjes aan de boer.

Fietstocht
Op pad met het groene

natuurtasje waardoor je

meer te weten komt over de

natuur in de omgeving.

Natuureducatie

Friese sportdag

Polsstokspringen, beter

bekend onder de Friese

naam fierljeppen, is een

sport waarbij over de kleine

slootjes rondom Pean wordt

gesprongen met behulp van

een polsstok.

Een workshop kaatsen met

een maximale groep

grootte van 25 man. Leer de

kneepjes van de oudste nog

beoefende balsport uit

Friesland.

Wie lukt het om als eerste

met zijn of haar team met

eigen gebouwde vlot de

overkant van het water te

bereiken. Samenwerken is

hier belangrijk!

Kaatsen Vlot bouwenFierljeppen

Mis je een activiteit die je graag zou willen doen? Neem
contact met ons op en dan kunnen we kijken of daarvoor

mogelijkheden in de omgeving zijn.



Driedaags kamp (woensdagochtend - vrijdagmiddag)

Woensdag

Het schema dat hieronder staat is op basis van een groep van 90 personen.

10.00-12.00 Aankomst groep, welkom,

activiteit door school

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Verschillende

activiteiten, groep wordt verdeeld

-Wisselprogramma is mogelijk voor

verschillende activiteiten

16.00-17.00/17.30 Douchen,

omkleden, uitrusten etc.

18.00/18.30 Diner

19.00 Avondprogramma door school

of door Pean op aanvraag

Donderdag
08.00-09.00 Ontbijt

09.00-12.00 Verschillende activiteiten,

zie schema

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Verschillende activiteiten.

Zie schema.

-Er kan een wisselprogramma gebruikt

worden voor verschillende activiteiten

16.00-17.00/17.30 Douchen, omkleden,

uitrusten etc.

18.00/18.30 Diner

19.00 Avondprogramma door school of

door Pean op aanvraag

Voorbeeldprogramma

Vrijdag

08.00-09.00 Ontbijt

09.00-12.00 Verschillende activiteiten,

zie schema

12.00-13.00 Lunch

13.00- … inpakken, opruimen en  vertrek



Tot snel op
Pean!

Afspraak maken of nog

vragen? Neem contact

met ons op:

info@pean.nl

0566-631392


