Allurepark De Zeven Linden 27 juli t/m 2 augustus
ZONDAG 28 JULI 2019

ZATERDAG 27 JULI 2019
Bosbaron & Maksi Club
Roep je al je vriendjes erbij! We maken een
echt hertengewei!
16:00 Boonanza

10:00

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

Weet jij alle bonen te verbouwen? We zijn niet
meer te houden!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Kom jij je vrienden weer bezoeken? Kom en ga
ze snel zoeken!
20:00 Crazy 88
Behaal jij al deze gekke opdrachten? Je team
staat al te wachten!

DINSDAG 30 JULI 2019
MAANDAG 29 JULI 2019
10:00 Bosbaron & Maksi Club

We maken een prachtige elf, de rest komt
vanzelf!
14:00 Omgekeerd verstoppertje
Je moet slim zijn in dit spel,
Dan win jij misschien wel!
16:00 Mysterie
Wat is er gebeurd?
Lost het mysterie op!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Kom snel naar het theaterfeest,
Er is iemand jarig geweest!
20:00 Indianengeheim
Wat is het geheim van deze indiaan,
Gaat het over de zon of de maan?

Bosbaron & Maksi Club
Dat is toch idioot?
Een boot van een walnoot!
14:00 Prinsessentijd
Alle prinsessen verzamelen! We gaan iets
leuks doen!
16:00 Wie, wat of waar ben ik?
Raad snel wie je bent! Of is dit iemand die je
niet kent?
18:45 Ophaalronde
19:00 Magisch theater met de Baarnse
Bosbaron en Maksi de hofnar
Gedver! Eten met penselen,
Dat kan ze helemaal niets schelen!
20:00 Superquiz
Dit is hem dan! De enige echte superquiz!

10:00
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WOENSDAG 31 JULI 2019
Bosbaron & Maksi Club
Wij maken iets moois uit de
rommeldoos! Het wordt echt grandioos!
14:00 Natuurband

10:00

We maken muziek met spullen uit de
natuur in dit uur!
16:00 Boogbal
We gaan er tegenaan, zie de bal eens
gaan!
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Om zeven uur maken ze weer wat mee,
het is altijd pret met deze twee!
20:00 Timing
Klaar voor de strijd?
Jij bent goed met tijd!

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2019
Bosbaron & Maksi Club
Hoe vind je dat?
Je lijkt wel een kat!
14:00 Designers
We gaan aan het werk als een echte
designer! Wat maak jij met spulletjes uit de
natuur?
16:00 Het mega bosspel

10:00

Word jij een echte held,
Zo win je het meeste geld!
18:45 Ophaalronde
19:00 Magisch theater met de Baarnse
Bosbaron en Maksi de hofnar
Zwaaien en draaien,
Doe jij ook mee?
20:00 Kampvuur
Om 8 uur is het weer tijd voor een
kampvuur avontuur!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2019
10:00 Bosbaron & Maksi Club
Om 10 uur, maken wij een knutsel met
spullen uit de natuur!
14:00 Reclamerace
Geef niet op! Dit spel wordt helemaal
top!
16:00 Fotospeurtocht
Krijg jij de foto compleet?
18:45 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest
Om 7 uur is het weer tijd voor een
theateravontuur!

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

