Donders gek

griezelen
Maandag 6 augustus
‘Griezelen’  

Vandaag worden jullie om 8.45 uur bij de Boskuul verwacht.
Om 9.00 uur begint het échte gegriezel. Traditiegetrouw gaan
we in de ochtend weer een geweldige dans leren, waar we de
hele week de show mee kunnen stelen. Ook mogen we dit jaar
weer gebruik maken van de clubgebouwen van de schiet
vereniging en de duikvereniging. Bedankt hiervoor! Natuurlijk
mag ’s middags de brandweer niet ontbreken; zij bouwen weer
een mooi parcours voor jullie op en zetten de wagens klaar
voor een rondje door het dorp. Dit jaar zullen we de hele week
gaan strijden om munten, dus doe goed je best. Om 16.30 uur
mogen jullie weer worden opgehaald. Komt u uw kind ophalen,
wacht dan achter de hekken tot de kinderen klaar zijn. Zo
behoudt de leiding het overzicht.

Let op: we beginnen om 12.30 uur gelijk met het programma,
dus zorg ervoor dat je thuis al iets hebt gegeten.
De slaapspullen kunnen tussen 11.00 uur en 12.00 uur worden
gebracht bij de Habeshal.

Donderdag 9 augustus
‘Watermonsters’

Vandaag vertrekken we na een stevig ontbijt richting de
Bijland. De kinderen die niet zijn blijven slapen sluiten om
8.45 uur weer gezellig bij ons aan, zij ontbijten thuis. Tussen de
watermonsters zullen wij ons de hele dag vermaken, om 15.00
uur zijn we weer terug bij de Habeshal.
Meenemen: fiets, zwemspullen, droge kleren, eventueel
zonnebrand/regenkleding.

Meenemen: zwemkleding, handdoek, zonnebrand, extra droge
kleding, lunchpakketje.

De slaapspullen kunnen tussen 10.00 uur en 11.00 uur worden
opgehaald bij de Habeshal.

Dinsdag 7 augustus

Vrijdag 10 augustus

Waar kun je nou beter griezelen dan in een groot bos? Om 9.00
uur worden jullie met je fiets op de Markt verwacht. We vertrekken
dan naar het bos in Stokkum voor een kriebelige dag, vol actieve
spellen. Rond 16.00 uur zijn we weer op de Markt. Het is belangrijk
dat je daarna thuis even controleert of er geen kriebelbeestjes
(teken bijvoorbeeld) zijn achtergebleven in je kleren!

Om 8.30 uur worden jullie op de Markt verwacht. Na een week
lang griezelen zijn jullie écht nergens meer bang voor en
kunnen we de bus instappen richting het onbekende. Aan het
eind van deze dag wordt natuurlijk ook bekend welke groep
deze week de meeste munten heeft gewonnen. Om 17.00 uur
houdt het griezelen op en mogen jullie worden opgehaald bij
het Gildehuis.

‘Kriebelbeestjes’

Meenemen: fiets, lunchpakketje, eventueel zonnebrand/
regenkleding.

Woensdag 8 augustus
Weerwolven’

Vandaag beginnen we om 12.30 uur bij het grasveld op de
Erdwal in Tolkamer, t.h.v. Hinkeman 2a. Na een gezellige
middag stappen we op onze fiets, om vervolgens in het
Gildehuis onze buiken te vullen. Na het eten fietsen we terug
naar de Habeshal voor een sportief avond programma. Het is
dan al laat, dus misschien zijn de eerste weerwolven dan ook
al op pad. Hierna is het tijd om even bij te komen en gaan we
heerlijk slapen. De kinderen die niet blijven slapen mogen
rond 22.30 uur opgehaald worden. We merken helaas dat deze
groep de laatste jaren steeds groter begint te worden. Wij
hopen dat er dit jaar weer heel veel griezels blijven slapen.
Meenemen: lunchpakketje, fiets, eventueel zonnebrand/
regenkleding.

‘Griezelstad’

Meenemen: max. €5,- zakgeld en een lunchpakketje.
Wij hebben er ontzettend veel zin in! We gaan er een
onvergetelijke week van maken!
Tot ziens bij de Vakantiespelen 2018!
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