
Speelpret voor de kids

Zomervakantie week 3

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 25 JULI 

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

Veldspelletjes

Plaats: Sportveld

Allemaal leuke spelletjes op ons voetbalveld. Dat wordt rennen, vliegen

en tikken

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

swingen?

21:00 - 22:15 uur

Zombie Outbreak!

Plaats: Spelbos

Een spannend avondspel waarbij jij met je team zo snel mogelijk alle

zombies moet zien te vinden... Maar let wel op, voor je het weet zit er

een levende zombie achter je aan!



DINSDAG 26 JULI 

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 uur

Knutselen voor tieners

Plaats: Jeugdhonk

Kosten 2-, Crea Bea voor 10+. Opgeven kan bij het animatieteam. Let op:

vol is vol 

14:00 - 15:00 uur

Estafette-Spektakel

Plaats: Sportveld

Supergave estafettes! Ben je snel of kun je goed samenwerken?

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Kom op allemaal, swing jij met ons mee?

20:30 - 21:45 uur

Missie Undercover

Plaats: Spelbos

Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te weten moet

komen. Een spel waarbij je sluw moet zijn en goed moet nadenken!

Welke maffia-identiteit jij krijgt is zelfs geheim! 



WOENSDAG 27 JULI 

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

Paw-Patrol-Speurtocht

Plaats: Jeugdhonk

Ga op zoek naar jouw vriendjes uit Paw Patrol met deze super te gekke

speurtocht!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

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

22:00 uur

Breaklightspel

Plaats: Spelbos

Voor dit spel moet het al redelijk donker zijn. We gaat het bos in op

zoek naar de allerbeste sluipers. Durf jij met ons mee?

DONDERDAG 28 JULI 

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

Het Mega-Ruilspektakel

Plaats: Jeugdhonk

Wie is de beste handelaar en welk team gaat er met de mooiste

ruilhandel vandoor? Straks weten we het!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Iedereen opgelet, dit wordt weer dolle pret!

20:00 - 21:30 uur

Voetbaltoernooi

Plaats: Sportveld

Je eigen familie als team in een sportieve wedstrijd! Scoor en win die

cup en dan is jullie vakantie zeker niet meer stuk te krijgen! Schrijf je

team van papa's, mama's, broertjes, zusjes, vriendjes en buren nu in bij

het recreatieteam!



VRIJDAG 29 JULI 

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 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

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 30 JULI 

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

Zoek de Verschillen

Plaats: Jeugdhonk

Ga met je team op pad en volbreng alle opdrachten tijdens deze tocht,

waar jij op zoek moet gaan naar de verschillen! Alle speurders

verzamelen!

19:00 - 20:00 uur

Danspret 

Plaats: Sportveld

Dansen, zingen, swingen, alles mag!

20:30 - 21:30 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
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