
 

 

ZATERDAG  ZONDAG 
 

10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Ben jij ook zo’n prater? Vandaag 
maken we iets voor bij het water! 

 We gaan onze eigen Mario Kart 
racewagen maken! Hoe cool is dat! 

16:00 Trefbal XXL  14:00 Mario Kart 
Trefbal op een hele andere manier, 
Wat zorgt voor veel plezier! 

 Ben jij heel erg snel? 
Dan win jij deze race misschien wel! 

20:00 Wanted  16:00 Fotospeurtocht 
Wie wint deze strijd? 
Dat het spannend wordt, is een feit! 
 

 Heb jij de goede route uitgezocht? 
Doe me aan de fotospeurtocht! 

 19:00 Meeleeftheater 
 Ik zie allemaal verschillende kleuren! 
 19:00 **ADVENTURE** 
 Kratten stapelen & boogschieten door 

Outdoor Ameland. Voor de Duinzaal. 
 20:00 Crazy 22 
 22 verschillende opdrachten in dit spel! 

      

MAANDAG  DINSDAG 
      

09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 **ADVENTURE** 
Het allerleukste is knutselen met de 
natuur, dus ga snel mee op avontuur! 

 Onder begeleiding klim en klauteren bij 
Outdoor Ameland klimpark.  
Leeftijd 10+ kosten: 15,- 

14:00 Minute To Win It  10:00 Kidsclub 
Ik sta aan! Durf jij deze challenge aan?  Hutsel de frutsel,kom naar de knutsel! 
16:00 *OLYMPISCHE EIER 

GOOIENSPELEN* 
 16:00 *FOTOWEDSTRIJD HET 

PERFECTE PLAATJE* 
Wie maakt de meeste meters met dit 
spannende spel? Leeftijd: 6+ 

 Wie maakt de mooiste foto? Neem je 
phone, of camera mee! Leeftijd: 10+ 

19:00 Meeleeftheater  16:00 Het mega geld spel 
Om zeven uur, tijd voor een avontuur!  Ben jij heel slim en snel? Dan win jij wel! 
20:00 **BINGO**  19:30 **KINDERBINGO** 
Maak kans om de mooiste prijzen te 
winnen VOL=VOL. Kosten: 5,- en de 
extra Amelander ronde 1,- 

 Bingo voor de jongsten, VOL=VOL 
Leeftijd: 4 t/m 15, kosten: 3,50 

WOENSDAG  DONDERDAG 
      

10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Een knutsel voor om de pols, 
weet jij al wat het is? 

 Hé, hallo, hooi! 
We maken een mooie hoofdtooi! 

12:00 **ADVENTURE 
SURVIVALBAAN** 

 14:00 We gaan op Safari 

Ravotten of een sportieve prestatie, 
een middag sport en spel plezier. 
Leeftijd: 6+ (of begeleiding) Kosten: 2,-                                  
SPORTVELD ZUID 

 Dit is een avontuurlijke tocht, 
Zie jij daar ook een giraffe in de bocht? 

19:00 Meeleeftheater   16:30 **BORRELHAP WEDSTRIJD & 
BAR** 

Wat een plezier, wat zijn ze nou 
allemaal aan het doen hier?0 

 Wie maakt het lekkerste borrelhapje van 
Duinoord. Leeftijd: 30+ 

21:00 Kampvuur   19:00 Meeleeftheater 
Vanavond om negen uur,  
is het weer tijd voor een kampvuur! 

 Deze twee willen nog niet naar bed! 
Dat wordt dikke pret! 

   20:00 Het grote smokkelspel 
  Kom je het smokkelspel spelen? 

Probeer zoveel mogelijk geld te stelen! 
     

VRIJDAG  
    
09:45 Let’s Dance  
10:00 Kidsclub  
Een pinguïn van papier? 
Wat een knutsel vertier! 

 

16:00 Koehandel XXL  
Koehandel komt tot leven, 
dit spel moet je echt beleven! 

 

19:00 Meeleeftheater  
Kijk eens wat een mafkezen, 
kom je ook? 

 

20:00 Voetbal  
Je komt hier niets te kort. 
Dit blijft jullie favoriete sport! 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 t/m 17 juli 2020 
EXTRA BINGO EDITIE - ZATERDAG 11 JULI 

20:00 **BINGO** 
Maak kans om de mooiste prijzen te winnen VOL=VOL. 
Kosten: 5,- en de extra Amelander ronde 1,- 

 
 
 

 

 
Voor Bingo, Kinderbingo, Adventure activiteiten (Survivalbanen, Duinoord run, 

Kratstapelen, Boogschieten, Archery Tag) online opgeven dag voor aanvang 
voor 17:00! VOL = VOL  

 
Bij slecht weer, te warm of te weinig deelname kan activiteit vervallen. 

 
Activiteiten starten altijd bij de Duinzaal tenzij anders aangegeven! 

 
Maatregelen deelname aan activiteiten 

• De entertainers houden minimaal 1,5m afstand 
• Maximale deelnemers voor veel activiteiten 

Extra informatie 
Startpunt 
DUINZAAL 
Tenzij anders 
aangegeven 

Slecht weer? 
Kom toch! 
We doen altijd 
iets leuks 

In / op het water? 
Zwemdiploma 
verplicht 

 

Doe je mee met ons? 
Deelname is op eigen 
risico 


