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Zomer 2020
vakantie op de zaterdagmiddag

ANGELA DE RIE 17 MEI 2020 15:26

Vakantiepret
Speel je ook zo graag spannende spellen? Ben je graag creatief
bezig? Kom dan in de vakantie naar het Hemmeland in
Monnickendam. Wat dacht je van toverballen vilten, levend
stratego spelen of een kampvuur maken? Kinderen hebben al
jaren veel plezier op de kleinschalige vakantiekampen die we
organiseren in Waterland. Dit jaar dus anders: als een �jne
activiteit elke zaterdagmiddag van de vakantie. En de laatste
keer als klap op de vuurpijl: een uitje naar Texel. Voor alle
kinderen vanaf 8 tot en met 12 jaar. Check hieronder het
complete aanbod.

Vakantieweek Broek in Waterland
door Omroep PIM

YOUTUBE

Programma
6 juni: Levend Stratego
13 juni: Toverballen vilten
20 juni: Sterren kijken
27 juni: Weerwolven
4 juli: Theater
11 juli: Kampvuur
18 juli: Zandsculpturen
25 juli: Mandala
1 augustus: Bootjes
8 augustus: Schilderij
15 augustus: Vliegen
22 augustus: Excursie dag naar Texel

Praktische informatie

Om aan een activiteit deel te kunnen nemen, dien je je minimaal
3 dagen vantevoren aan te melden via de website. Er is plek voor
minimaal 5 en maximaal 20 kinderen. Bij regenachtig weer gaat
de activiteit helaas niet door, dit hoor je op de dag zelf. De
kosten voor een 5-strippenkaart (5 activiteiten naar keuze)
bedraagt 50 euro. Een losse activiteit kost 12,50 euro per keer.
Inclusief gebruik van de materialen en een kopje thee met wat
lekkers. De excursiedag naar Texel bedraagt 50 euro, waarbij je
zelf voor vervoer dient te zorgen van en naar de veerboot in Den
Helder. Alle activiteiten vinden plaats van 16.00 tot 18.00 uur. De
excursiedag naar Texel van 9.00 tot ongeveer 17.00 uur.

6 juni: Levend Stratego
Een strategisch en tactisch spel waar we nooit mee kunnen
stoppen. Avontuur en lol gegarandeerd. Er zijn twee kampen die
allebei een vlag te verbergen hebben. Het doel van het spel is om
de vlag van de tegenstander te veroveren, door verkenners in te
zetten, bommen uit te schakelen, maar vooral goed samen te
werken. Ken je het spel nog niet? Geen probleem. Dan is dit je
kans om ingewijd te worden...
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13 juni: Toverballen vilten
In alle rust gaan we met elkaar vilten. Waarbij we allerlei stukjes
gekleurde wol met behulp van pure olijfoliezeep omtoveren tot
toverballen.Vilten is een heerlijke verstillende activiteit, waarbij
je gedachten even totstil stand komen en in je handen zich een
wonder voltrekt. Nadat de bal gedroogd is, kun je hem
opensnijden en je verwonderen over wat je er in vindt.

20 juni: Sterren kijken
Op de langste dag van het jaar gaan wij midden in de nacht op
stap. Om middernacht precies vertrekken we voor een
nachtwandeling van ongeveer 8 kilometer. Waarbij we kennis
gaan maken met de sterren. En misschien dat er tijdens de
wandeling ook wel allerlei spannende verhalen ontstaan. Trek
stevige schoenen aan, slaap alvast wat "opvoor" en ga mee met
deze nachtelijke expeditie.

27 juni: Weerwolven van Wakkerdam
De Weerwolven van Wakkerdam komen in de nacht tot leven.
Het is een gezelschapsspel waarbij we worden meegenomen in
een verhaal over een dorp dat geteisterd wordt door
weerwolven. Iedere nacht wordt er wel een inwoner vermoord.
Het is aan de burgers om de weerwolven te verslaan. Door goed
op te letten en vooral samen te werken.

4 juli: Theater
Altijd al willen acteren. Dat kan nu! Kruip in de huid van... Dat is
wat we gaan doen op deze theatermiddag. Je leert onder
begeleiding van een echte theaterdocent de basistechnieken van
het acteren, het samen bedenken van een script. het uitdiepen
van je karakter. En tot slot zal er een  �lmpje opgenomen worden
van jullie theaterstuk dat je via YouTube nog eens kan
terugkijken.
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11 juli: Verhalen bij het kampvuur
We gaan hout verzamelen, leren hoe we een �kkie kunnen
stoken en als het goed brandt, scharen we ons (met de nodige
afstand!) om het kampvuur. Om lekker in de vlammen te staren,
een broodje te roosteren, een liedje te zingen of samen naar een
mooi verhaal te luisteren.

18 juli: Zandsculpturen maken
Op een (hopelijk!) verlaten strandje van het Hemmeland in
Monnickendam vleien we ons neer om de mooiste
zandsculpturen te maken. Een zeemeermin? Een kasteel? Een
gangenstelsel? Je kunt alles gebruiken om er samen iets
geweldigs van te maken. Het is aan de toevallige voorbijgangers
om zich te verwonderen over al dat moois dat wij voor ze
hebben gemaakt.

25 juli: Mandala maken
Een mandala is een tekening die je helpt om naar binnen te
keren. Bij jezelf te komen. Zo'n tekening kun je met potlood en
papier maken, maar je kunt hem ook maken met alles wat je
vindt in de natuur. Bloemen,, schelpen, takjes, blaadjes, zand. Je
leert wat er nodig is om een mandala te maken, maar je ervaart
vooral wat het met je doet om hiermee bezig te zijn. Je wordt er
heel rustig en ontspannen van.

1 augustus: Bootjes bouwen
We beginnen dit keer met het verzamelen van voldoende
twijgjes/takjes om deze uiteindelijk te gebruiken voor de bouw
van je eigen boot. Het vereist nauwkeurig werken om de bootjes
zo te bouwen dat ze niet bij de eerste windvlaag of golf om zulen
slaan, of erger nog: zinken! En natuurlijk gaan we aan het eind
van de middag kijken hoe zeewaardig de bootjes zijn en of ze
door de wind worden meegenomen.
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8 augustus: Schilderij maken
Samen gaan we 1 heel groot schilderij maken. Dat bestaat uit
allemaal kleinere onderdelen. Het vereist �ink overleg om er
voor te zorgen dat alle onderdelen op elkaar aansluiten. En
schilderen? Misschien doen we dat wel met krijt, houtskool,
gouden draden of potlood. Na a�oop krijgt iedereen zijn eigen
stuk van het schilderij mee naar huis. Als herinnering aan een
heerlijke middag samen.

15 augustus: Vliegen met de parachute
Heb jij altijd al eens willen vliegen? Zelf? En dus niet in een
vliegtuig. Vandaag gaan we met de parachute allerlei spelletjes
doen en wie weet kom je bij voldoende wind even met je voeten
van de grond af. Met je ogen dicht, zal het lijken of je even een

vogel bent. Zo vrij als een vogel! En is er niet voldoende wind?
Dan gaan we zelf een vlieger maken.

22 augustus: Excursiedag naar Texel
Op deze laatste zaterdag staat wel een heel bijzondere activiteit
op het programma. We gaan een dag naar Texel. Om daar op de
�ets het eiland te verkennen. De bossen, stranden en duinen. En
misschien zelfs wel De Slufter, een bijzonder duinlandschap. Aan
het eind van de dag brengen we een bezoek aan de zelfpluktuin
waar we ons tegoed doen aan het heerlijke zelfgeplukte fruit.
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