
	  

	  

Download agendaEr zijn 23 activiteiten gevonden
 

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

zaterdag

25 aug
Berkengolf

Berkenplas
Leeftijd  4 - 99 jaar

Klompjesgolfen rondom de Berk, hoe tof?! Leg samen met Lytje Willem het

uitdagende parcours af... lees meer Prijs
10:00

zaterdag

25 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
  

14:00

zaterdag

25 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

25 aug
Ballen in het donker

Hazeweitje
Leeftijd  10 - 15 jaar

Duim samen met Lytje Willem dat het rap donker wordt, want glow in the dark-

voetbal is toch een potje leuk!! lees meer Prijs
21:00

zondag

26 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

26 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

maandag

27 aug
Levend Ganzenbord

Strandresort Schier, Badweg
Leeftijd  4 - 8 jaar

Loop als een échte pion langs de grappige, gekke en soms zelfs spannende

opdrachten in het levensgrote Ganzenbordspel. Pas op ... lees meer Prijs
10:00

maandag

27 aug
Koekenbakkers

Berkenplas
Leeftijd  5 - 12 jaar

Aantal  max. 20

Alle koekenbakkers opgelet! Lytje Willem gaat samen met jou de heerlijkste koekjes

bakken én versieren. Bakkers klaar? Bakken maar... lees meer Prijs
 

14:00

maandag

27 aug
Levend Cluedo

Landal Vitamaris
Leeftijd  12 - 16 jaar

Heb je het al gehoord? Woeste Willem is vermoord. De burgemeester heeft jullie hulp

nodig bij het vinden van de dader! ... lees meer Prijs
20:30

dinsdag

28 aug
Tassies

Kittiwake
Leeftijd  6 - 12 jaar

Aantal  max. 20

Dames en heren opgelet: het mode-atelier is geopend! We gaan de meest

schitterende vakantietassen maken, vol kralen, vilt, stempels en ander moois. lees

meer
Prijs
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dinsdag

28 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

28 aug
Lasergame <12

Landal Vitamaris
Leeftijd  6 - 11 jaar

Aantal  max. 18

Hou je lasergun stevig vast, sluip zo stil mogelijk door het bos en zorg dat je stiekem

alle tegenstanders raakt! ... lees meer Prijs
 

19:00

dinsdag

28 aug
Lasergame 12+

Landal Vitamaris
Leeftijd  12 - 16 jaar

Aantal  max. 18

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

bos dreigt gevaar... lees meer Prijs
 

21:00

woensdag

29 aug
Vlaggenroof

Berkenplas
Leeftijd  5 - 10 jaar

Welk team heeft de beste speurders?! Verstop zo goed mogelijk jullie vlag, wees de

snelste van allemaal en vind de vlag van de tegenstander! lees meer Prijs
10:00

woensdag

29 aug
Kraak de code

Berkenplas
Leeftijd  10 - 16 jaar

Aantal  onbeperkt

Ben jij snel, slim, lenig of een échte puzzellaar? Dan speelt Lytje Willem graag samen

met jou een spannend potje Mastermind, met uitdagende opdrachten! lees meer Prijs
14:00

woensdag

29 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

30 aug
Schierse schilders

Berkenplas, OERRR-bos
Leeftijd  5 - 12 jaar

Ga mee de natuur in en maak samen met Lytje Willem een geweldig natuurschilderij!

Schorten voor ... lees meer Prijs
 

10:00

donderdag

30 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

30 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

31 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

31 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

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


