
Speelpret voor de kids

22 tot en met 27 augustus

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

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

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

plezier!

MAANDAG 22 AUGUSTUS 

10:00 - 14:00 uur

Knutsel pakketje ophalen bij de receptie

Plaats: Receptie

Vandaag hebben we geen knutselen in het jeugdhonk. Wel hebben wij

een leuk knutsel pakketje voor jullie samengesteld. Deze kunnen jullie

ophalen bij de receptie! Vanaf donderdag hebben we weer knutselen in

het jeugdhonk!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

swingen?

20:00 - 21:00 uur

Kubb-Werpspel

Plaats: Sportveld

Kan jij goed werpen? Dan is dit spel echt iets voor jou! 



DINSDAG 23 AUGUSTUS 

10:00 - 14:00 uur

Knutsel pakketje ophalen bij de receptie

Plaats: Receptie

Vandaag hebben we geen knutselen in het jeugdhonk. Wel hebben wij

een leuk knutsel pakketje voor jullie samengesteld. Deze kunnen jullie

ophalen bij de receptie! Vanaf donderdag hebben we weer knutselen in

het jeugdhonk!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

swingen?

20:00 - 21:00 uur

Camping bingo

Plaats: Jeugdhonk

Over de camping speuren naar verschillende mensen en dingen. Heb jij

als eerste bingo?

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 

10:00 - 14:00 uur

Knutsel pakketje ophalen bij de receptie

Plaats: Receptie

Vandaag hebben we geen knutselen in het jeugdhonk. Wel hebben wij

een leuk knutsel pakketje voor jullie samengesteld. Deze kunnen jullie

ophalen bij de receptie! Vanaf donderdag hebben we weer knutselen in

het jeugdhonk!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

swingen?

20:00 - 21:00 uur

Spelletjes avond

Plaats: Jeugdhonk

We spelen echt allerlei leuke spelletjes voor jong en oud! Kom gezellig

meedoen!



DONDERDAG 25 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

De grote Natuur-Speurtocht

Plaats: Spelbos

Een toffe speurtocht voor grote natuurliefhebbers! Weet jij alles over de

dieren in het wild, de planten in de natuur en de insecten in het bos?

Zorg dat je de juiste route loopt en beantwoord onderweg vragen over

de natuur.

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

swingen?

VRIJDAG 26 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

Levend Pacman

Plaats: Jeugdhonk

Het bekende spel van vroeger..maar dan in het echt. Dat wordt rennen,

springen en duiken. 

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

swingen?



ZATERDAG 27 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.

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

swingen?

20:30 - 21:30 uur

Afscheid

Plaats: Jeugdhonk

Dit is alweer de laatste dag animatie. We gaan met elkaar foto's en/of

een film kijken. Zijn jullie er ook bij?
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