
Zoutelande 

 

  Boshut Thema week 1: Zoek en vind!  

    Programma zondag 21 juli t/m zaterdag 27 juli 

Zondag  
21 juli 

vanaf  09.30 uur 
10.00-11.00 uur 
 
20.30-22.00 uur 

 koffiedrinken 
 recreatiedienst en napraten met kopje 

koffie en zelfgebakken koekjes 

 Kampvuur met marshmallows 

Maandag  
22 juli 

10.00-12.00 uur 
 

 
19.00-21.00 uur 

 Boshutclub: * 
 vertelling: Het verloren schaap 

 activiteit: schapen knutselen 
 Vlaggenroof 

Dinsdag  
23 juli 

10.00-12.00 uur 

 
 

(bij de kerk!!) 

16.30 – 18.00 uur 

 Boshutclub: * 
 vertelling: Het verloren muntje 
 activiteit: portemonnee  knutselen 

 Eitje ruilen op de markt (bij de kerk) 

Woensdag  
24 juli 

10.00-12.00 uur 
 

 
 

19.00-21.00 uur 

 Boshutclub: * 
 poppenkast: De verloren zoon 

 activiteit: Welkom thuis! 
 Levend cluedo 

Donderdag 
25 juli 

10.00-12.00 uur 
 
 

 
19.00 - 21.00 uur 

 Boshutclub: * 
 vertelling: Zacheüs zit verstopt 
 activiteit: verstopboom knutselen  

 voetbaltoernooi 

Vrijdag  
26 juli 

10.00-12.00 uur 
 
 

 
19.00-20.30 uur 

 Boshutclub: * 
 vertelling: Het feest van de koning 

 activiteit: mmm… lekker 
 Bingo 

Zaterdag  
27 juli 

 
 

 
Geen programma 

 

*Bij het ochtendprogramma is er altijd een knutsel- 

   activiteit en buiten sport en spel!!  

  



Zoutelande 

Boshut Thema week 2: Op reis!   
Programma zondag 28 juli t/m zaterdag 3 augustus   

 

*Bij het ochtendprogramma is er altijd een knutsel- 

   activiteit en buiten sport en spel!!  

*Vergeet je badkleding en handdoek niet... 

Zondag  
28 juli 

vanaf  09.30 uur 
10.00-11.00 uur 
 

19.30-22.00 uur 

 koffiedrinken 
 recreatiedienst en napraten met kopje 

koffie en zelfgebakken koekjes 

 Movie Night 

Maandag  
29 juli 

 

10.00-12.00 uur 
 
waterspelletjes bij 
mooi weer! 
 
 
 

19.00-21.00 uur 

 Boshutclub: * 
 vertelling: Mozes in een rieten 

mandje 

 activiteit: waterspelen* 
 alternatief: mandje weven  

 smokkelspel 

Dinsdag  
30 juli 

 

10.00-12.00 uur 
 
 

 

(bij de kerk!!) 
16.30-18.00 uur 

 Boshutclub:* 
 vertelling: Mozes in Egypte 
 activiteit: kikkers vouwen 

en blinddoektocht 

 Verleg je grenzen! (telefoon mee!) 

Woensdag  
31 juli 

 

10.00-12.00 uur 
 
 

alternatieve dag 
waterspelletjes  
 
 

19.00-20.30 uur 

 Boshutclub:* 
 poppenkast: Door de rode zee 

 activiteit: waterspelletjes* 
 alternatief: lampion maken 

 Strandspelletjes 

Donderdag  
1 augustus 

 

10.00-12.00 uur 
 

 
 

19.00-21.00 uur 

 Boshutclub:* 
 vertelling: In de woestijn 

 activiteit: tent knutselen 
 volleybaltoernooi 

Vrijdag  
2 augustus 

 

10.00-12.00 uur 
 
 

 

19.00-21.00 uur 

 Boshutclub:* 
 vertelling: Het beloofde land! 
 activiteit: instrument maken 

 zeskamp 

Zaterdag  
3 augustus 

 
 

 
Geen programma 




