
	  

	  

Download agendaEr zijn 28 activiteiten gevonden
 

vrijdag

17 aug
Harde woei

Reactief op het strand
Leeftijd  8 - 16 jaar

Aantal  max. 15

Hoe goed zijn jouw vliegerkunsten? En hoe hard durf jij over het strand te crossen in

de blowkart? Ga mee strandzeilen en vliegeren! ... lees meer
Prijs

  

12:00

VOL

vrijdag

17 aug
Harde woei

Reactief op het strand
Leeftijd  8 - 16 jaar

Aantal  max. 15

Hoe goed zijn jouw vliegerkunsten? En hoe hard durf jij over het strand te crossen in

de blowkart? Ga mee strandzeilen en vliegeren! ... lees meer Prijs
  

13:30

vrijdag

17 aug
Jongerencafé

Kittiwake
Leeftijd  12 - 16 jaar

Tv aan, wat gamen, muziek luisteren, een spel voor wie wil. Gewoon even lekker

chillen dus. En dames en heren: de bar is geopend! lees meer
20:30

zaterdag

18 aug
Poppenkast

Beukennootje
Leeftijd  tot 8 jaar

Lytje Willem duikt de kast in! Kom naar het levensgrote poppenkasttheater in het

dorpscentrum. Verwonder je over de mooiste verhalen en dans ook een lees meer
11:00

zaterdag

18 aug
Crazy 88

Willemshof
Leeftijd  tot 99 jaar

Aantal  onbeperkt

Zijn jouw familie en vrienden het gekste van het hele eiland? Ga dan samen de

uitdaging aan om zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren met... lees meer Prijs
14:00

zaterdag

18 aug
DIKSO

Kittiwake
Leeftijd  6 - 12 jaar

De danspakjes mogen uit de kast en de danspasjes geoefend… We gaan discoën! Met

natuurlijk de traditionele danswedstrijd ... lees meer
19:00

zaterdag

18 aug
Spannend spel

Landal Vitamaris
Leeftijd  10 - 16 jaar

Hoe goed ken jij de weg in het bos?! Sluipend tussen de bomen door, langs de

douane, met overal om je heen onverwachte geluiden... lees meer Prijs
21:00

zondag

19 aug
Schietcompetitie

Reactief op het strand
Leeftijd  8 - 16 jaar

Schiet zo vaak mogelijk in de roos en verzamel dikke punten met pijl- en

boogschieten. Maak je ook voltreffers met .. lees meer Prijs
 

13:00

zondag

19 aug
Bingóóóó

Landal Vitamaris
Leeftijd  5 - 99 jaar

Horen we daar een ‘bingóóóó’?! Bereid je voor op mega spannende rondes én toffe

prijsjes! Neem je gezellig je ouders mee? lees meer Prijs
19:00

zondag

19 aug
Weerwolven

Kittiwake
Leeftijd  12 - 16 jaar

Weten de heks of het onschuldige meisje de burgers te redden tijdens het spannende

Weerwolven van Wakkerdam?! lees meer Prijs
21:00

maandag

20 aug
Speurneusjes

Kittiwake
Leeftijd  4 - 8 jaar

Aantal  min. 6

Lytje Willem is héééél goed in schatten verstoppen... Houd je ogen goed open, doe

de opdrachtjes en vind jouw weg naar de buit! lees meer Prijs
10:00

maandag

20 aug
Levend Stratego

Berkenplas
Leeftijd  8 - 12 jaar

Bommen, de maarschalk, spion, luitenant… Struinend door de duinen kom je ze

allemaal tegen! Welk team vindt als eerste de vlag van de tegenstander?! lees meer Prijs
14:00

maandag

20 aug
Schaakcafé

Tox Bar
Leeftijd  6 - 16 jaar

De schaakstukken mogen van zolder! Lytje Willem leert jou deze toffe sport

ontdekken. Of hij zorgt er samen met jou voor dat ... lees meer Prijs
19:30

maandag

20 aug
Lasergame

Landal Vitamaris
Leeftijd  12 - 16 jaar

Aantal  max. 17

Tegenstanders liggen op de loer, de schoten vliegen je om de oren en overal in het

bos dreigt gevaar... lees meer Prijs
 

21:00

	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

dinsdag

21 aug
Vossenjacht

Kittiwake
Leeftijd  6 - 12 jaar

Die schoonmaker poetst wel heeeeel langzaam, kijkt die toerist niet iets te verdacht?

En fietst de politie nu alweer voorbij?! ... lees meer

Prijs10:00

dinsdag

21 aug
Piratenfestijn

Strandresort Schier, Badweg
Leeftijd  4 - 8 jaar

Ahoi maatjes! Gaan jullie mee op zoektocht naar de buit, met een échte schatkaart?

Kom op ons piratenfestijn! lees meer Prijs
14:00

dinsdag

21 aug
Komt dat schot

vv De Monnik
Leeftijd  8 - 14 jaar

Ga samen met andere jongens (én meiden) de strijd aan tijdens een flinke pot

voetbal! lees meer Prijs
14:00

dinsdag

21 aug
Dromenvanger

Op Struun, Middenstreek 23
Leeftijd  8 - 99 jaar

Aantal  max. 15

Kraaltjes in alle kleuren, mooie lintjes in alle soorten en maten… Samen met Lytje

Willem ga je dromen vangen in een zelfgemaakte dromenvanger!! lees meer Prijs
  

19:00

dinsdag

21 aug
Spannende strandvondsten

Bibliotheek
Leeftijd  6 - 99 jaar

Nathan van het Bezoekerscentrum vertelt over allerlei gekke, mooie en bijzondere

spullen die afkomstig zijn van het strand van Schier, van mooie schelpen en lees

meer

19:30

woensdag

22 aug
Sierrrrrlijk

Kittiwake
Leeftijd  6 - 12 jaar

Aantal  Max. 15

We gaan het mooiste sieradenkistje maken dat je ooit gezien hebt. En daar moeten

natuurlijk ook wat sieraden in... Of maak een stoere schatkist lees meer Prijs
 

10:00

woensdag

22 aug
Pietza

Vrouwe Jakoba
Leeftijd  6 - 14 jaar

Aantal  max. 20

Beleg je eigen pizzabodem en zie hem in de grote oven van pizzeria Vrouwe Jakoba

veranderen in een héérlijke maaltijd. Wij dekken alvast het lees meer Prijs
 

12:30

woensdag

22 aug
Robin Hoodies

Berkenplas
Leeftijd  12 - 16 jaar

Aantal  max. 18

Lytje Willem gaat de strijd aan tijdens archery tag, een combinatie tussen paintball

en pijl- en boogschieten. Het doel? ... lees meer Prijs
  

15:00

woensdag

22 aug
Vuurtje?!

Terras Noderstraun
Leeftijd  3 - 99 jaar

Ook zo dol op broodjes en smeuïge marshmallows bakken boven het kampvuur op

het strand? Lytje Willem zorgt voor ... lees meer Prijs
20:00

donderdag

23 aug
stOERRR natuuravontuur

Berkenplas, OERRR-bos
Leeftijd  5 - 12 jaar

Aantal  max. 15

Ga samen met de boswachter en Lytje Willem de natuur in en maak je eigen

insectenschepnet! Samen knopen we een netje en stok in lees meer Prijs
 

10:00

donderdag

23 aug
Waterpret

Zwembad de Dunatter
Leeftijd  6 - 12 jaar

Lytje Willem tovert het zwembad om tot waterparadijs! Vol mattenraces,

watergevechten, waterpolo... En hoe hoog zijn jouw bommetjes?! ... lees meer Prijs
 

14:00

donderdag

23 aug
Struunmarkt

Willemshof
Leeftijd  3 - 99 jaar

Kom gezellig struinen op de eilander Struunmarkt! Ook Lytje Willem gaat daar flink

op avontuur. (aanmelden niet nodig) lees meer
19:00

vrijdag

24 aug
Harde woei

Reactief op het strand
Leeftijd  8 - 16 jaar

Aantal  max. 12

Hoe goed zijn jouw vliegerkunsten? En hoe hard durf jij over het strand te crossen in

de blowkart? Ga mee strandzeilen en vliegeren! ... lees meer Prijs
  

12:00

vrijdag

24 aug
Jongerencafé

Kittiwake
Leeftijd  12 - 16 jaar

Tv aan, wat gamen, muziek luisteren, een spel voor wie wil. Gewoon even lekker

chillen dus. En dames en heren: de bar is geopend! lees meer
20:30

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


