Jvv jeugd programma 2020
camping de Vrije Vogels

Zo 12 April

13:00

Paaseitjes zoeken, en bij mooi weer,
paasspelletjes

Za 25 April

Begin voorjaarsvakantie, deze week gebruiken
we om de nieuwe jeugd ruimte gebruiksklaar
te maken

Zo 3 April

Eind voorjaarsvakantie

Za 9 Mei

11:00

Moederdag knutselen (maak iets moois voor je
moeder)

Za 23 Mei

19:00

Uitje naar kermis Wognum (10 jaar en ouder,
eigen geld 10 euro)

Za 30 Mei

20:00

Avondspel (pinkster weekend)

Zo 31 Mei

14:00

Groot pinksterspel (in de avond chillen voor de
oudere tieners van 13 jaar en ouder)

Ma 1 Juni

15:00

Speurtocht

Za 6 Juni

Vanaf nu, ieder weekend met mooi weer zullen
er activiteiten georganiseerd worden, houd het
bord bij de jeugdruimte in de gaten of volg ons
op facebook

Za 20 Juni

11:00

Vaderdag knutselen (maak iets supermoois
voor je vader)

Za 4 Juli

12:00 - 19:30

Superzaterdag, een super chille dag vol met
activiteiten en zowel middag als avond eten
(geef je hiervoor op via de jvv of facebook)
Vanaf deze Zaterdag zullen er meerdere activiteiten per dag georganiseerd worden. Er is
sowieso iedere dag om 20:00 het befaamde
avondspel, indien te veel kinderen 30+ zal de
groep naar leeftijd ingedeeld worden. De overige activiteiten zullen van het weer afhangen.
Iedere avond rond 18:00 uur hangt het exacte
programma voor de dag erna op het info bord
bij de jeugd ruimte, denk aan het zwembad
fun, knutselen, quizzen, buikglijbaan, paaltjes
voetbal, tafeltennis, airhockey toernooi, Zumba
lessen, boogschieten en nog veeel en veeel
meer. De wat grotere activiteiten staan op het
rooster hieronder. Voor activiteiten waar je je
voor moet opgeven kan je even langs
Hogeland 1 lopen, of per app, mail of facebook
doen. Geef dan je naam en leeftijd op. Als er
geen leeftijden bij staan zijn alle kinderen
welkom, alleen voor kinderen van 6 jaar of
jonger moet er wel een ouder of verzorger
meekomen en erbij blijven. Sommige activiteiten zijn speciaal voor de wat oudere jeugd, dit is
dan duidelijk aangegeven.
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Ma 6 Juli

21:00

Jumpen in jumpcity (kosten 10 euro,
opgeven tot 12:00 uur, 11 jaar en ouder)

Wo 8 Juli

19-21

Zwembaddisco met stuiver duiken

Vr 10 Juli

09:00

Kinderontbijt (graag voor donderdag 9 Juli
16:00 opgeven, zie info)

Zo 12 Juli

14:30

Zeephelling spektakel gegarandeerd!

Ma 13 Juli

10 - 18

Uitje naar sprookjes wonderland (6 t/m 11 jaar
kosten 10,00 opgeven t/m Zo 12 Juli.)

Wo 15 Juli

18:00

Pannekoeken eten (graag voor 12 uur opgeven
zie info)

Vr 17 Juli

20.00

Kinderdisco met verassing en lekkers.

Di 21 Juli

11:00

Lampionnen maken

Di 21 Juli

20:30

Met lampionnen langs geselecteerde tenten
(mensen die snoepjes willen geven kunnen
zich opgeven op de gebruikelijke manier)

Vr 24 Juli

16:00

Kookwedstrijd met jury (geef je op voor Do 23
Juli 18:00 uur, vanaf 8 jaar)

Zo 26 Juli

15:00

Zeepbaan spelletjes

Ma 27 Juli

Feestweek i.v.m. 50-jarige bestaan, met diverse
activiteiten georganiseerd door het feest
comite

Zo 2 Aug

Laatste dag feestweek

Ma 3 Aug

15:00

Buik glijden, zo ver mogelijk de vijver in

Wo 5 Aug

8:30 - 23

Uitje Walibi (opgeven voor 12 jaar en ouder)

Vr 7 Aug

10:30 -

Kleding voor modeshow maken

Vr 7 Aug

19:30

Modeshow

Za 8 Aug

19 - 21

Zwembad disco met stuiver duiken

Zo 9 Aug

13:00

Fancy Fair met leuke prijsjes

Ma 10 Aug

15:00

Laser gamen op het terrein

Di 11 Aug

22:30

Dropping 3.0 (graag opgeven tot Di 11 Aug 12:00
uur. 13 jaar en ouder

Do 13 Aug

18:00

Pannekoeken eten (geef je voor 12 uur even op)

Vr 14 Aug

22:00

Spooktocht, voor jong en oud. Zien we jullie, als
je tenminste durft)

Za 15 Aug

12 - 19:30

Afsluitende superzaterdag, een super chille dag
met zowel middag als avond eten. (geef je wel
even op voor Vr 12 Aug 12:00 uur)

Zo 16 Aug

Laatste vakantie dag helaas geen activiteiten
Als het mooi weer is in het weekeind
organiseren we activiteiten tot 7 Sept.

