
Speelpret voor de kids

08 tot en met 13 augustus

Hoi allemaal! Welkom op de Krakeling! We organiseren de hele week leuke spellen en

activiteiten. Bij slecht weer zorgen we altijd voor een vervangende activiteit in ons jeugdhonk.

Verzamelen doen we bij het jeugdhonk, mits anders aangegeven op ons programma. Veel

plezier!

MAANDAG 08 AUGUSTUS 

10:30 - 12:00 uur

Knutselfeest

Plaats: Jeugdhonk

Daar ben jij toch ook bij? Je dag is namelijk pas echt een feest als je bij

ons knutselfeest bent geweest.

15:00 - 16:00 uur

Ridders & Prinsessen - Speurtocht

Plaats: Jeugdhonk

Wat weet jij al over ridders en prinsessen? Doe mee met onze

speurtocht en leer er nog meer over! Speciaal voor alle kinderen t/m 7

jaar!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Lekker dansen, rennen, springen & zingen. Jij komt toch ook mee

swingen?

20:30 - 21:45 uur

Levend Stratego

Plaats: Spelbos

Wie overleeft dit slagveld en verzamelt de meeste punten?



DINSDAG 09 AUGUSTUS 

10:30 - 12:00 uur

Knutselfeest

Plaats: Jeugdhonk

Daar ben jij toch ook bij? Je dag is namelijk pas echt een feest als je bij

ons knutselfeest bent geweest.

14:00 - 15:00 uur

Hutten bouwen

Plaats: Spelbos

Ga mee op avontuur in het bos. Neem je sterke mama en papa mee,

dan kun je je eigen superhut gaan maken. Misschien kun je er de rest

van de week wel in spelen. Trek oude kleding aan en stevige, dichte

schoenen.

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Kom op allemaal, swing jij met ons mee?

21:30 - 22:45 uur

Verstoppertje voor gevorderden

Plaats: Spelbos

Ben jij een echte ninja? Vanavond gaan we een donker bos in om te

ontdekken wie de allerbeste verstopper van het park is!



WOENSDAG 10 AUGUSTUS 

10:30 - 12:00 uur

Knutselfeest

Plaats: Jeugdhonk

Daar ben jij toch ook bij? Je dag is namelijk pas echt een feest als je bij

ons knutselfeest bent geweest.

14:00 - 15:00 uur

Tikspelletjes

Plaats: Sportveld

Allerlei leuke tikspelletjes voor jong en oud! Doe gezellig mee, maar kijk

uit dat je niet getikt wordt!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Ben je er klaar voor? We gaan weer lekker dansen!

20:30 - 21:45 uur

Lasergamen

Plaats: Spelbos

Vanavond lekker lasergamen in ons bos. We spelen o.a. capture the

flag. Ben jij erbij?

Let op: Inschrijven is verplicht voor deze activiteit en kan bij het

animatieteam

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 

10:30 - 12:00 uur

Knutselfeest

Plaats: Jeugdhonk

Daar ben jij toch ook bij? Je dag is namelijk pas echt een feest als je bij

ons knutselfeest bent geweest.

14:00 - 15:00 uur

Selfie Challenge

Plaats: Jeugdhonk

Per groepje hebben jullie 1 opgeladen mobiel met data nodig. Ga met je

groepje op pad om zo snel mogelijk alle selfies van deze challenge te

volbrengen!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Iedereen opgelet, dit wordt weer dolle pret!

20:30 - 21:50 uur

Pizza Express Battle!

Plaats: Spelbos

Welk pizza-restaurant wint deze spannende battle door als eerste alle

bestellingen te bezorgen?



VRIJDAG 12 AUGUSTUS 

10:30 - 12:00 uur

Knutselfeest

Plaats: Jeugdhonk

Daar ben jij toch ook bij? Je dag is namelijk pas echt een feest als je bij

ons knutselfeest bent geweest.

15:00 - 16:00 uur

Pokémon-Speurtocht

Plaats: Jeugdhonk

Weet jij de meeste karakters uit Pokémon te vinden? Misschien vind je

wel Pikachu, die je extra veel punten oplevert! Gotta Catch'em All!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Lekker dansen, rennen, springen & zingen. Jij komt toch ook mee

swingen?

20:30 uur

Kampvuur

De allergezelligste avonden beleef je bij ons rond het vuur. Zorgen

jullie voor een stok om iets op te prikken? Dan zorgen wij voor wat

lekkers!

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 

10:30 - 12:00 uur

Knutselfeest

Plaats: Jeugdhonk

Daar ben jij toch ook bij? Je dag is namelijk pas echt een feest als je bij

ons knutselfeest bent geweest.

14:00 - 15:00 uur

Kubb

Plaats: Sportveld

Dit superleuke spel ken je vast al wel. Gooi jij vandaag de koning om? 

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Dansen, zingen, swingen, alles mag!

21:30 uur

Spooktocht!

Plaats: Jeugdhonk

Doe jij mee met onze jaarlijkse super spannende spooktocht?

Aanmelden tot en met zaterdag (13/08) 15:00 uur, bij het animatieteam.

Kinderronde: 21:30 uur

Volwassenronde: 22:40 uur
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