Allurepark De Zeven Linden 10 t/m 16 augustus
ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019
Bosbaron & Maksi Club
Kijk uit voor deze krokodil! Straks bijt hij je
nog in je bil!
16:00 Flipflapflop

10:00

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019
Vandaag is het animatieteam een
dagje vrij!
Ben jij er morgen ook weer bij?

Dit spel is echt top!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Ze zien niet meer waar ze lopen!
Als dit maar goed gaat aflopen!
20:00 BZT-show
Komt dat zien, deze show krijgt een dikke 10!

MAANDAG 12 AUGUSTUS 2019
10:00 Bosbaron & Maksi Club

Dit beest is lang en snel!
Weet jij het al wel?
14:00 Beestjestocht
Heb jij het hele park al eens bezocht?
Misschien ontdek je nieuwe beestjes tijdens
de beestjestocht!
16:00 Mastermind
Onthoud jij alle kleuren?
Laat het gebeuren!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Kom snel naar het theaterfeest!
Het is cool als je er bent geweest!
20:00 Kampvuur
Gezellig broodjes bakken en marshmallows
eten? Dit wordt een kampvuur om nooit te
vergeten!

DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019
Bosbaron & Maksi Club
Is het klittenband of een veter? Met
deze bril, zie je veel beter!
14:00 Levend ganzenbord
Het animatieteam heet iedereen
welkom! Plezier, daar draait het om!
16:00 Je ei kwijt
Let op de tijd, ik ben nog steeds dat ei
kwijt!
18:45 Ophaalronde
19:00 Magisch theater met de
Baarnse Bosbaren en Maksi
de Hofnar
Wat lopen ze nu toch te gebaren? Er zit
wat in je haren!
20:00 Kraak de kluis
Kun jij de kluis kraken? We zullen ons
wel vermaken!

10:00
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WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019
Bosbaron & Maksi Club
Kom gauw, we maken een kleurrijke
pauw!
14:00 Puzzeltocht

10:00

Heb je de juiste route uitgezocht?
Anders wordt het een hele lange tocht!
16:00 Soeplepelrace
Hou jij alles op je lepel?
Dan win jij misschien wel!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Om zeven uur maken ze weer wat mee!
Het is altijd dolle pret met deze twee!
20:00 Cross the line
Haal jij op tijd de lijn? Hier moet je zeker
bij zijn!

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019
10:00

Bosbaron & Maksi Club

Jachtseizoen
Het is tijd voor jachtseizoen, doe je mee?
Het is bekend van tv!
16:00 Ringbal

14:00

Deze sport is voor iedereen,
Neem je vriendjes mee of kom alleen!
18:45 Ophaalronde
19:00 Magisch theaterfeest met de
Baarnse Bosbaron en Maksi
de hofnar
Eens zien tot hoe ver hij gaat, wat doen
ze met maanzaad?
20:00 Stone alone
Hoe ver komt jouw steen? Kom erachter,
nu meteen!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven

VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019
10:00 Bosbaron & Maksi Club

Vliegensvlug maken wij een geweldige
super mug!
14:00 Hide & Seek
Ik weet niet waar jij zit?
16:00 Blaadjesboek
Dit is tof, vergeet je dikke boek niet!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Dat zijn gekke vlekken, wat gebeurd er
nou?

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

