
	

	

Pinksteren Strandheem – 8 t/m 10 juni 2019 
 

 
	
	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
 
	
	 	
	
	
 
	
	
	

VRIJDAG 7 JUNI 2019 
 

20:30 Klaverjassen in de bar (VW) 

Een avond vol kaartplezier! 
Kosten: 4,- p.p. 
  

ZONDAG 9 JUNI 2019 
1e Pinksterdag 

09:45 Let’s dance (AL) 

10:00 Campingvriendjesclub (3+) 
Zorg dat je op tijd bij deze knutsel bent, 
We maken een eigen muziekinstrument 
14:00 Rond de tafel  (4+) 
Speel de bal snel in het rond, 
Dan weet ik zeker dat je in de finale komt 
16:00 Amerikaans trefbal (8+) 
Gooi de bal naar de overkant, 
Zorg dat je niet mist maar raak iemand! 
16:00 Beatcamp (AL) 
We maken onze eigen beats, 
Zomaar uit het niets! 
18:30 Ophaalronde theaterfeest (AL) 

19:00 Theaterfeest (AL) 
Oh-oh! Dat stemwater is niet goed, 
Hij weet niet hoe die praten moet! 
20:30 Smokkelspel (8+) 
Ben jij de hele tijd punten aan het sprokkelen? 
Het lukt mij nog niet om zoveel te smokkelen! 

ZATERDAG 8 JUNI 2019 
 

09:45 Let’s dance (AL) 

10:00 Campingvriendjesclub (3+) 
Kom nu meteen! 
We maken een schatkaart van strandheem! 

14:00 Havenspel (6+) 
Wat geweldig is dit spel! 
Zit jij in het winnende team en trek je aan de 
bel? 
16:00 Obstakel voetbal (8+) 
Dit wordt dikke pret! 
Schiet jij de bal uiteindelijk in het net? 
16:00 Rangers van Strandheem (8+) 
Dit is echt te gek, 
Als ranger voel jij je echt op je plek! 
18:45 Ophaalronde theaterfeest (AL) 

19:00 Theaterfeest (AL) 
Rond de klok van zeven, 
Gaan we weer iets nieuws beleven! 
20:30 Big selfie game (8+) 
Waar loop jij nu heen? 
Hier is de big selfie game! 
21:30 Glow in the dark disco (12+) 
Dit is gaaf, wow! 
Tijd voor de glow in the dark disco! 

MAANDAG 10 JUNI 2019 
2e pinksterdag 

09:45 Let’s Dance (AL) 

10:00 Campingvriendjesclub (3+) 
Ja, ja, ja! 
We maken onze eigen camera! 
14:00 Paparazzi spel (4+) 
Klik jij elke ster?  
Dan kom je met dit spel heel ver! 
16:00 Levend Stratego (8+) 
Ben jij tactisch en snel? 
Dan kun jij dit spel wel! 
16:00 Aju paraplu (AL) 
Samen liggen we nog een keer in een deuk, 
Wat vonden we het weer gezellig en leuk! 

 

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! 

	
 

	


