Animatieprogramma 2022
21 juli 2022: Wij maken een kampvuur bij de Bosven en hebben hierbij een verhalenverteller
uitgenodigd! Abe van der Veen neemt jullie mee in een meeslepend verhaal rond het kampvuur
waarbij je ook nog marshmallows kunt roosteren! Leuk voor jong en oud. We beginnen om 19.00
uur.*

25 juli 2022: Van 12.00 uur tot 18.00 uur gaan we huttenbouwen! In drie verschillende shifts kun je
onder begeleiding je bouwkunsten laten zien. We bouwen op het voetbalveld. Tot dan! *

30 juli 2022: Uiltopia komt ons bezoeken! Uiltopia verzorgt activiteiten met roofvogels en uilen.
Vandaag verzorgen ze vanaf 11.00 uur bij De Maarnse Berg een educatieve les gevolgd door een
workshop braakballen pluizen voor alle kinderen.* S’avonds om 19.00 uur verzorgen zij een
uitgebreide vliegdemonstratie met verschillende roofvogels en uilen. Zien
we jullie op beide tijden bij het voetbalveld?

3 augustus 2022:
Ken je het sprookje van de zeven dwergen? Of Joris en de draak? Waar komen die sprookjes
vandaan? Deze worden geschreven door sprookjesschrijvers. Hans Christiaan Anderson is een
schrijver en heeft een heel boek vol met sprookjes of… nou ja… Had!

Door de heks zijn alle sprookjes uit het boek verdwenen en alleen met een toverspreuk komen deze
sprookjes terug. Wie helpt Hans om de sprookjes terug te vinden?
In Schrijver Hans en de verdwenen verhalen gaan de kinderen samen op zoek naar de toverspreuk
om de verdwenen sprookjes terug te vinden.
Help je mee met dit magisch avontuur? De speurtocht voor kinderen van 4-9 jaar start om 11.00 uur
bij de jeu d’boules baan. In de pauze waar er voor drinken en iets lekkers gezorgd wordt, kun je ook
nog happy stones schilderen. Dit wil je niet missen!*

7 augustus 2022: Vandaag hebben we een circus middag! Er is een goochelshow, een ballonnenclown
en je kunt geschminkt worden. Dit alles speelt zich af tussen 13.00 uur – 15.00 uur bij de jeu
d’boulesbaan.

10 augustus 2022: Workshop Drumtastic! DrumTastic is een swingende drum work-out op een
fitnessbal van 75 cm. Deze ballen liggen op in hoogte verstelbare blokken, zodat DrumTastic gegeven
kan worden aan kinderen en volwassenen. Voor elke leeftijd een super leuke beleving. Drumtastic
wordt verzorgd door 2 enthousiaste begeleiders. Er staan drie sessies op de planning vandaag. We
starten vanaf 14.00 uur bij het voetbalveld. *

13 augustus 2022: Feestdag! Vandaag organiseren we verschillende activiteiten verspreid over de
gehele dag. Wat er allemaal georganiseerd wordt is nog even een verrassing. De planning hangt
vanaf 6 augustus op onze informatieborden.

20 augustus 2022: Springen en Schminken.
De gehele dag staat er een springkussen bij de jeu d’boulesbaan en tussen 13.00 uur en 15.00 uur is
Sharon er om weer prachtige geschminkte gezichtjes te maken!

*Aanmelden is niet verplicht maar voor onze planning en de planning van de begeleiding zouden wij
dit erg op prijs stellen. Aanmelden mag via info@maarnseberg.nl, 0343-441284 of bij de receptie.

