Allurepark De Zeven Linden 13 juli t/m 19 juli
ZONDAG 14 JULI 2019

ZATERDAG 13 JULI 2019
Bosbaron & Maksi Club
Dat past wel in het plaatje! We gaan
knutselen met een blaadje!
16:00 Schatzoeken

10:00

Vandaag is het animatieteam een dagje
vrij!
Ben jij er morgen ook weer bij?

Zoek jij mee, we zijn opzoek naar de schat
hoezee!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Zullen ze het ooit leren?
Het blijven toffe peren!
20:00 Bosbal
Dit spel is echt te gek, gooi de bal door het
bos, daar voel jij je op je plek!

DINSDAG 16 JULI 2019
MAANDAG 15 JULI 2019
10:00 Bosbaron & Maksi Club

Op dit vakantiepark kan ik wel wonen,
Met deze knutsel vang je dromen!
14:00 Takken estafette
Wat gaan we nou beleven?
Blijf doorgeven!
16:00 Wat een worp
Eens zien hoe ik dit gooi… Zo, die was ver en
mooi!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Waarom pakt ze nou takken? We gaan toch
koekjes bakken?
20:00 Natuurquiz
Ben jij een echte wiz,
Tijdens deze natuurquiz?

Bosbaron & Maksi Club
Met dit masker herkent niemand je meer, wat
word jij dit keer?
14:00 Natuurtocht
Deze tocht zit vol met vragen uit de natuur, je
leert veel in dit uur!
16:00 Dierenpootjes
Snelheid is waar het om gaat, dit spel is voor
de echte racefanaat!
18:45 Ophaalronde
19:00 Magisch theater met de Baarnse
Bosbaron en Maksi de hofnar
Oh-oh! Wat is hier gebeurt? Eerst was het
blanco en nu gekleurd!
20:00 Kat en muis spel
Ken je dit wel?
We spelen het kat en muis spel!

10:00
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WOENSDAG 17 JULI 2019
Bosbaron & Maksi Club
Dit wil je niet missen,
We maken een aquarium voor de vissen!
14:00 Vang de vos

10:00

De vos laat zich niet snel zien,
Kun jij hem vinden misschien?
16:00 Dierenvriendjes
Dieren hebben vijanden, maar ook maten!
Dat zijn wij, maar hou de rest in de gaten!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Kom jij je vrienden weer bezoeken? Ze zijn
verstopt! Ga maar snel zoeken!
20:00 Het bosverhaal
Heb jij een mooi verhaal? Kom het hier
vertellen!

DONDERDAG 18 JULI 2019
Bosbaron & Maksi Club
Ben jij met knippen en plakken heel goed?
Laat maar zien hoe dat moet!
14:00 Kwalleballen
Doe je mee met kwalleballen?
Pas op je moet niet vallen!
16:00 Insectentocht

10:00

Dit is vet! Met de insectentocht beleef je
dikke pret!
18:45 Ophaalronde
19:00 Magisch theater met de Baarnse
Bosbaron en Maksi de hofnar
Ik weet niet wat ze willen, ik hoor ze al van
ver gillen!
20:00 Dierengeluiden spel
Kun jij alles horen,
Ik weet niet waar alle geluiden toe behoren!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven

VRIJDAG 19 JULI 2019
10:00 Bosbaron & Maksi Club

Een eigen spel,
Dat wil iedereen wel!
14:00 Op pad met Boswachter Bob
Dit is top! We gaan op pad met Boswachter
Bob!
16:00 Speuren naar sporenspel
Kun jij goed zien en behaal jij bij dit spel een
dikke 10?
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Deze beer kan praten,
Had jij dat al in de gaten?

SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

