Boshut Thema week 1: Waar wil je wonen?
Programma zondag 5 augustus t/m zaterdag 11 augustus
Zondag 5
augustus

Maandag 6
augustus

Dinsdag 7
augustus

Woensdag 8
augustus

20.30-22.00 uur

 koffiedrinken
 recreatiedienst en napraten met
koffie/thee/limonade
 Kampvuur & Weerwolven

10.00-12.00 uur

 Boshutclub: *

vanaf 09.30 uur
10.00-11.00 uur

 vertelling: Wonen in het paradijs
 activiteit: kijkdoos

19.00-21.00 uur

 Vlaggenroof

10.00-12.00 uur

 Boshutclub: *
 vertelling: Toren van Babel
 activiteit: toren knutselen

19.00-21.00 uur

 Levend cluedo

10.00-12.00 uur

 Boshutclub: *
 vertelling: Tent van Abraham

19.00-21.00 uur
Donderdag 9 10.00-12.00 uur
augustus

Vrijdag 10
augustus

21.00-23.00 uur
10.00-12.00 uur

19.00-20.30 uur
Zaterdag 11
augustus

 activiteit: waterspelletjes*
 Jongens tegen de meiden
 Boshutclub: *
 vertelling: Het nieuwe land
 activiteit: zandkastelen maken
(schep en emmer mee!)

 Light & shadow
 Boshutclub: *
 vertelling: Tempel van Salomo
 activiteit: huisje kleien
 Bingo

Geen programma

*Bij het ochtendprogramma is er altijd een knutselactiviteit en buiten sport en spel!!
*Vergeet je badkleding en handdoek niet...

Zoutelande

Boshut Thema week 2: Zoek de schat!!!
Programma zondag 12 augustus t/m zaterdag 18 augustus
Zondag 12
augustus

Maandag 13
augustus

Dinsdag 14
augustus

19.30-22.00 uur

 koffiedrinken
 recreatiedienst en napraten met
koffie/thee/limonade
 Movie Night

10.00-12.00 uur

 Boshutclub: *

vanaf 09.30 uur
10.00-11.00 uur

 vertelling: Wonderlijk gemaakt
 activiteit: spiegel versieren

19.00-21.00 uur
10.00-12.00 uur

16.00-17.30 uur

 Levend Stratego
 Boshutclub:*
 vertelling: De verloren zoon
 activiteit: ramen beschilderen
 Grenzen verleggen (telefoon mee!)

(bij de kerk!!)

Woensdag 15 10.00-12.00 uur
augustus
19.00-20.30 uur
Donderdag 16 10.00-12.00 uur
augustus

Vrijdag 17
augustus

 vertelling: Hoog in de boom

 activiteit: waterspelletjes*
 Smokkelspel
 Boshutclub:*
 vertelling: Kom bij mij
 activiteit: schatkaart maken

19.00-21.00 uur

 Volleybaltoernooi of Bingo

10.00-12.00 uur

 Boshutclub:*
 vertelling: quiz
 activiteit: schatgraven (schep!)
 Oud Hollandse spelen

19.00-21.00 uur
Zaterdag 18
augustus

 Boshutclub:*

Geen programma

*Bij het ochtendprogramma is er altijd een knutselactiviteit en buiten sport en spel!!
*Vergeet je badkleding en handdoek niet...

Zoutelande

