Allurepark de Zevenlinden – Meivakantie – 27 april t/m 4 mei 2019
ZATERDAG 27 APRIL 2019
Vandaag is het animatie team een
dagje vrij,
Ben jij er morgen ook weer bij!
MAANDAG 29 APRIL 2019
09:45

Let’s Dance

Bosbaron en Maksi club
Met deze tool voorspel je beter,
We maken een echte regenmeter!
16:00 Beestjestocht
Heb jij ons park al eens bezocht?
Misschien ontdek je het tijdens de
beestjestocht!
18:45 Ophaalronde theaterfeest

10:00

19:00

ZONDAG 28 APRIL 2019
Klootschieten
Bosbaron en Maksi club
Uit het niets, maken wij een coole knutsel
voor op je fiets!
16:00 Geheimenboswandeling

10:00
10:00

Ken jij alle geheimen van dit bos? Wij weten
er alles vanaf dus jullie zijn niet de klos!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Er wordt gelachen, maar waarom?
Het is altijd leuk, daarom!
20:00 Levend koehandel
Spelletjes en plezier!
Kom maar snel hier!

Theaterfeest

We hebben weer veel lol! Dit
theaterfeest wordt helemaal dol!
20:00 Kampvuur
Kom jij ook om 8uur?
We zitten met z’n allen bij het kampvuur!

DINSDAG 30 APRIL 2019
09:45
10:00

Let’s Dance
Bosbaron en Maksi club

Wij gaan vandaag opzoek naar blaadjes,
Daar kunnen wij een fantastische knutsel
mee maken!
16:00 Tocht rond de wereld
Met deze tocht reis je over de hele wereld!
Ook zo benieuwd, wat je ziet?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Onze twee vrienden zijn weer te zien,
ze hebben ballonnen! Een stuk of tien!
20:00 Bonte avond
Het wordt een dolle boel vol talent,
Zorg dat jij erbij bent!
STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

WOENSDAG 2 MEI 2019

DINSDAG 30 APRIL 2019
09:45
10:00

Let’s dance
Bosbaron en Maksi club

Je kan de ruimte in met dit voertuig!
Maak jij hem ook stoer en ruig!
14:00 Zeepglijbaan
Roetsj, hoezee!
Over het zeil naar benee!
16:00 Pret in de circustent
We gaan leuke spelletjes doen in onze
circustent!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Magisch theater met de Baarnse
Bosbaron en Maksi de hofnar
Schreeuw het van de daken,
Er zit geen monster onder dat laken!
20:00 Stone alone
Hoever komt jouw steen?
Kom erachter nu meteen!

19:00

21:00
DONDERDAG 3 MEI 2019
Bosbaron en Maksi club
We gaan bij deze knutsel uit ons dak,
we maken een echte picknick knapzak!
14:00 Crazy 33
33 opdrachten in een uur! Ga jij er met de
winst vandoor?
18:45 Ophaalronde theaterfeest

10:00

Magisch theater met de Baarnse
Bosbaron en Maksi de hofnar
Zullen ze het ooit leren?
Het blijven toffe peren!
20:00 Animal Quiz
Een vraag over een heel gek dier,
Een quiz vol kennis en plezier!

19:00

Let’s Dance
Bosbaron en Maksi club
We moeten wel de weg weten,
Met deze knutsel ga je die zeker niet
vergeten!
14:00 Opzoek naar insecten
Ben jij er ook bij tijdens deze insecten tocht?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Zullen we het ooit leren?
Het blijven toffe peren
20:00 Weerwolven van Wakkerdam

09:45
10:00

Ontrafel jij de weerwolven van Wakkerdam,
Goed gedaan dan!

VRIJDAG 4 MEI 2019
09:45

Let’s Dance

Bosbaron en Maksi club
We zien je daar!
Een knutsel voor een winnaar!
12:00 Estafette
Sportiviteit is verplicht,
Eens zien wie qua snelheid zwicht!
16:00 Vlaggenroof
Strijden in 2 teams om de vlag te veroveren!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Een vogel die kan praten?
Heb jij het al in de gaten?
20:00 Kampvuur

10:00

Het is altijd een feest,
Als je bij het kampvuur bent geweest!

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

