
 

 

 

 

 

 

Teenage-programma 
Het programma voor de kinderen van 12 

jaar en ouder! 

 

16 juli 2018 t/m 21 juli 2018 

 

 

 

 

Let op! Het programma kan nog veranderen dus 

houd hiervoor de infoborden in gaten. 

 

 



 

 

Teenage Programma 

Altijd verzamelen bij de keet tenzij anders aangegeven 

 

 

 Dinsdag 17 juli 
12:00 Panna knock-out 

Partijtje panna knock-out in de panna kooi. Wie is de 
nieuwe Messi? 

15:00 Mountainbiketocht  
Heb je zelf een mountainbike doe mee met deze gave tocht 
om door de bossen een rondje te scheuren! Heb je er zelf 
geen overleg dit dan met de teenagetopper en wellicht kan 
er iets geregeld worden. Wil je een ATB huren? Vraag dit 
voor 17 uur aan bij de receptie. 

20:30 Volleyballen 
Als het in de avond een beetje is afgekoeld kunnen 
we een potje volleyballen! Hierna gaat de keet 
gewoon open. 

 Maandag 16 juli 

15:00 Ezelen 
Verzamelen op het voetbalveld, show je 
voetbalkunsten en mis de bal niet! 

19:00 Tafeltennistoernooi 
Kun jij het best tafeltennissen? Laat het zien in dit 
toernooi in de keet, winnaar krijgt een prijs. 

21:00 Movie night 
In de keet op de beamer toffe films kijken, geef aan 
in persoon of op de teenage insta welke films jij zou 
willen zien. 



 

 

Teenage Programma 

Altijd verzamelen bij de keet tenzij anders aangegeven 

 Woensdag 18 juli 
12:00 Giga waterballonnengevecht  

Doe mee in dit giga watergevecht en maak 
iedereen helemaal kletsnat! 

14:00 Pijl en boog maken 
Altijd al een pijl en boog willen maken? Dit is je 
kans, eerst in het bos op zoek naar geschikte 
takken en daarna dit vormen tot een boog! 
Gelukte bogen gaan we uittesten! 

21:00 Smokkelspel 
Kom het grote smokkelspel spelen in het bos. Wie 
heeft de aanleg om door te gaan voor 
beroepscrimineel? 

 Donderdag 20 juli 
13:00 Tienkamp 

Een door atletiek geïnspireerde tienkamp, de 
eerste 3 krijgen een prijs. Ben jij het snelste van de 
camping? 

19:00 Science master class 
Ben jij nieuwsgierig? Altijd al willen weten hoe de 
wereld in elkaar steekt? Hier gaan we zelf 
wetenschappelijke instrumenten knutselen + 
uitleg over hoe en waarom. 

21:30 Nachtzwemmen 
Met z’n allen ’s avonds het zwembad in met 
muziek! (12+) 



 

 

 

 Vrijdag 20 juli 
11:00 Bootcamp 

In de ochtend wakker worden met een goeie work-
out, toch nog een beetje aan die nieuwjaars-
resolutie werken. 

18:00 Voetbaltoernooi 
Op het veld gaan we een partijtje voetballen. Wie is 
er dit keer het beste team? Geef je tot en met 
donderdag op als team of individu. (max 6 personen) 

21:30 Proud to be fout party 
Kom naar de keet in je foutste outfit om een mooi 
feestje te bouwen! 
 

 Zaterdag 21 juli 
12:00 Waterpolo 

Lekker afkoelen en sporten tegelijkertijd, kom een 
potje waterpolo spelen in het zwembad! 

14:00 Escaperoom kartplaza Nijverdal 
Geef je op bij de teenagetopper om met een groep 
deze escaperoom te proberen. Kosten zijn 
afhankelijk van hoeveel mensen zich opgeven. (rond 
de 10 euro pp.) Vervoer is met de fiets. 

20:15 Teenage hang out 
Vertel de teenage topper wat je volgende week 
graag zou willen doen! Daarnaast kun je chillen, 
pingpongen of spelletjes spelen in de keet. 



 

 

 


