
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG   ZONDAG  
      
10:00 Kidsclub                                         10:00 Kidsclub                                                 
Vandaag maken we een snorkel! 
Komen jullie ook? 

 Zorg dat je bij de knutsel bent, 
we maken even fantastisch 
muziekinstrument! 

16:00 Spelletjesfeest                    16:00 Schattenjacht                             
Hier moet je zijn geweest! 
Vanmiddag is het spelletjesfeest!  

 Strijd als dieren tegen elkaar, 
ligt de schat hier of daar? 

20:00 Voetbal                                                  20:00 Flessen Bowling 
Geef de bal een knal,  
tot hij in het net belanden zal! 

 Alle flessen moeten om! 
Daar gaat het juist om! 

      
MAANDAG  DINSDAG 

     
09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Hier moet je zijn geweest, 
we maken een fantasiebeest! 

 Dit wil iedereen wel, 
we maken een eigen spel! 

16:00 De bouwbende  16:00 FOTOWEDSTRIJD HET 
PERFECTE  PLAATJE 

Laat je horen! 
Wie bouwt de hoogste toren? 

 Wie maakt de mooiste foto en win! 
Leeftijd: 10+ Vergeet je SMART-phone, 
tablet of camera niet mee te nemen! 

20:00 ** BINGO FOOD MANDJES**  19:30 **KINDERBINGO** 
Maak kans om de mooiste prijzen te 
winnen! 
Kosten: 5,- en de extra Amelander ronde 
1,- 
 

 Bingo voor de jongsten, maak kans om 
de mooiste prijzen te winnen!  
Leeftijd: 4 t/m 15 kosten: 3,50,- 
 

 WOENSDAG   DONDERDAG 
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Het is de knutsel die iedereen wil, 
we maken vandaag een krokodil! 

 Deze knutsel wil je echt niet missen! 
We maken iets met vissen! 

16:00 Waterspelen   16:00 Ballonnen spel 
Dit wordt een natte boel, 
dit spel is heel erg cool! 

 Dit speel je met ballonnen, 
geef jij je snel gewonnen? 

21:00 Kampvuur   19:00 Who’s is the man 
Om negen uur is het tijd,  
voor een kampvuur met gezelligheid! 

 30 seconden om te raden wie je bent, 
ben jij dankzij films of muziek bekend? 

19:00 **ZEEHONDENTOCHT**    
Duinoord’s avondtocht met ms 
Zeehond! Vertrek 19:00 vanaf de 
Veerhaven 13,20,- p.p. 

  

     
VRIJDAG    

      
09:45 Let’s Dance    
10:00 Kidsclub    
Wat een avontuur, 
we maken een dier uit de natuur! 

   

16:00 Jongens tegen de meisjes    
Een voor een battlen tegen elkaar, 
dit wordt geweldig, echt waar! 

   

20:00 Letterzoektocht    
Ken jij alle letters van het alfabet?    



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 t/m 10 juli 2020 
 

 
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 


