EXTRA - Maak buiten je thuis!
Nieuwsbrief
Januari 2018
Hallo allemaal,
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor
het komende jaar! We hopen dat je veel tijd
hebt om buiten te zijn.
Een korte nieuwsbrief van ons.
Als je dit leest zitten wij (bijna) met onze
expeditie in Namibië - de Kalahari. Etosha,
Erongo Mountains, de Waterberg en niet in de
laatste plaats een weerzien met de
Bosjesmannen! We kijken er enorm naar uit, het
is elke keer weer 1 groot avontuur!

Een aantal (bestaande) cursussen nieuw op
de agenda:
Track & Sign Introductie:
3 maart 2018
http://extrabushcraft.nl/aanbod/introductie/
introductie-track-and-sign-diersporen/

Een nieuw jaar betekent in ons geval ook weer
een paar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe
cursussen en data.
We lopen die even langs. In het voorjaar komt
er nog een uitgebreide nieuwsbrief uit.

Info Dag EXTRA:
7 april 2018 (GRATIS)
http://extrabushcraft.nl/aanbod/introductie/
infodag-EXTRA/

Bushcraft Jaaropleiding 2018, start maart 2018:
nog 2 laatste plaatsten vrij!
http://extrabushcraft.nl/aanbod/opleidingen/
jaaropleiding/

Packbasket:
19 - 21 oktober 2018
http://extrabushcraft.nl/aanbod/crafts/
packbasket/
Naliboki Wildernis & Wildlife:
17 - 27 april 2019 (ja: 2019)
http://extrabushcraft.nl/aanbod/expedities/
Naliboki-wildernis/
Winter - Trailing & Wildlife (Wit Rusland)
Een nieuwe en 2e expeditie in Wit Rusland,
volledig in de winter met focus op wildlife,
tracking & trailing in de sneeuw.
Vanuit zijn mooi lokatie met blokhutten middenin
het Naliboki reservaat, gaan we dagelijks op
stap de winterse wereld in. We volgen het spoor
van wolf en lynx. De sneeuw is een ideale
manier om hun sporen te lezen en vanalles over
ze te weten te komen: hoe en welke routes ze
kiezen, waar ze markeren, of hun rustplekken
zijn. We zetten en controleren cameravallen.
Hopelijk vinden we ook een verse ‘kill’!!
Elke dag in een witte wildernis, elke dag op
avontuur.
Onze basis is een fraai fieldstation (blokhutten),
waar de houtkachels branden.
Datum: 7 t/m 15 Januari 2019 (ja: 2019)
Voor meer info of aanmelden kijk op onze site:
http://extrabushcraft.nl/aanbod/expedities/
wintertrailing-wildlife/
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Manden & Containers -de 3 wereldtechnieken
Niet alleen over Bushcraft en ‘buiten zijn’ is zo
veel te leren dat je er een opleiding van kunt
maken… ook de vele crafts en handwerken
lenen zich daar prima voor.
Daarom beginnen we met een reeks craft
cursussen, zoals deze serie van 3 weekenden
(die eventueel ook los te volgen zijn).
Je leert de 3 technieken om manden te maken
die de basis zijn van bijna alle manden ter
wereld:
- plaiting
- coiling
- twining
Daarnaast maak je een bastcontainer.
Na afloop ben je in staat om zelf materialen te
oogsten, voor te bereiden en daar op
verschillende manieren manden en containers
van te maken.
En natuurlijk ga je naar huis met een stel
prachtige zelf gemaakte manden!
Data: zie site
Voor meer info en foto’s kijk op:
http://extrabushcraft.nl//aanbod/crafts/mandencontainers/

Bushcraft Quest
Natuur doet wat met mensen, dat hebben wij in
al die 20 jaar dat we bestaan al zo vaak gezien,
maar wij geven er verder geen les in.
Nu komt daar voor een deel verandering in.
Sander Galjaard heeft samen met ons een
nieuwe cursus opgezet, die in eerste instantie
bedoeld is voor mensen uit het onderwijs of de
zorg. Doel van de Quest:
- Bezinnen op een dieper niveau wie je bent en
wilt zijn
- Versterken van je persoonlijk handelen door
terug te gaan naar je authenticiteit
- Persoonlijk leiderschap ontwikkelen
De cursus duurt 3 dagen en wordt volledig
buiten gegeven.
Sander Galjaard heeft veel ervaring in het
onderwijs en werkt nu als coach. De focus van
deze cursus zal op het coaching-deel liggen.
EXTRA geeft alle lessen over bushcraft als
middel om het buiten comfortabel te hebben.
Voor meer info kijk op:
http://galjaard-onderwijsadvies.nl
en kijk onder de button ‘Bushcraft Quest’.
Datum: 27 t/m 29 April 2018

Hartelijke groeten en tot buiten!
Beke & René
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