
Animatieprogramma
zaterdag 14 augustus t/m zondag 22 augustus

We hopen dat je de animatie leuk vond.

Goede reis terug naar huis
 en tot ziens!

groetjes, 

animatie Landgoed ‘t Wildryck



Vrijdag 20 augustus

Vandaag is de animatie een dagje vrij! 

Donderdag 19 augustus

9:45   Ochtend disco 

10:00 Knutsel frutsel tijd. Maak je eigen schaaltje!

15:00 Etalagepoppen tikkertje 

19:00 Raadseltocht. Los jij alle raadsels op?

Vrijdag 20 augustus

Vandaag is de animatie een dagje vrij! 

Maandag 16 augustus 

10:00 Knutsel frutsel tijd. Pas op anders springt hij weg?

15:00 De bom, pas op anders ontploft hij!! 

19:00 Voetbal wedstrijd. Voetbal jij mee?

Dinsdag 17 augustus

9:45   Ochtend disco 

10:00 Knutsel frutsel tijd. Vlieg jij mee weg?

15:00 10 tellen in de jungle 10-9-8…

19:00 Kikkerspel. Vang jij alle kikkers? 

Woensdag 18 augustus 

10:00 Knutsel frutsel tijd. Versier je kleurplaat

15:00 Levend boter kaas en eieren X-O-X

19:00 CSI. Iemand heeft het gedaan?





Startpunt
Aangegeven plek.
Tenzij anders aangegeven

Zaterdag 14 augustus

9:45    Ochtend disco 

10:00 Knutsel frutsel tijd. We gaan paddenstoelen maken

15:00 Keer om spel

19:00 BIG 5 game. Vind jij alle vijven? 

Zondag 15 augustus

10:00 Knutsel frutsel tijd. Koekjes hier en koekjes daar, 
             het koekjesmonster staat klaar!

15:00   Ra, ra, ra wie ben ik? Raad jij wie jij bent? 

19:00 Vang Volleybal 

ALGEMENE INFORMATIE
Startpunt?   Op de aangegeven plek, tenzij anders aangegeven
Slecht weer?   Kom toch, want we doen altijd iets leuks
In/ op het water?  Zwemdiploma verplicht!
Doe je met ons mee? Deelname op eigen risico

Zaterdag 21 augustus

9:45 Ochtend disco

10:00 Knutsel frutsel tijd. Welke monsters ken jij?

15:00 Blikspuit. Schiet jij de bal weg of ben je de ultieme zoeker?

19:00 Zomerfeest. Afsluiting van de zomer!

Zondag 22 augustus

10:00 Knutsel frutsel tijd. Pas op dat het boek niet wordt opgegeten

15:00 Smokkelspel. Ben jij de beste smokkelaar?

19:00 Engels verstoppertje. Dat is gek er is er maar 1 weg?!


