
 

Kindervakantiedagen dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp 

Stichting Maatvast en Stichting Actief Beinsdorp organiseren samen in de zomervakantie 4 hele leuke 
kindervakantiedagen voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze leeftijdgrens is i.v.m. de 1.5 meter 
regel. Wij als begeleider moeten die afstand bewaren tot de kinderen en daarom is helpen bij 
jongere kinderen lastig. We hopen dan ook op uw begrip in deze. 

Dit jaar organiseren we niet 2, maar 4 leuke dagen in het thema “Dieren” 

Vrijdagmiddag 24 juli                                  Dieren bingo: de naam zegt het al. Geen gewone bingo maar 
bingo in het dieren thema. Herken het dierenplaatje of het 
dierengeluid met het plaatje op je kaart en maak kans op een 
leuke prijs. Deelname 2,00 incl. limonade en wat lekkers. 
Aanvang 13.30 uur 

Vrijdagmiddag 31 juli                                 Crea doe middag: waarbij we allerlei leuke knutsels maken in 
het thema dieren. Maak je eigen masker, mobiel of schilderij 
of iets anders. Deelname 2,00 incl. limonade en wat lekkers. 
Aanvang 13.30 uur 

Vrijdag 7 augustus                                      Sport en spel middag: een dag vol leuke sport en spel 
elementen in circuit vorm. Kangaroerace, eendjes vangen, 
aapkooien en meer. We starten om 11.00 uur en eindigen om 
15.00 uur. Tussendoor krijgen de kinderen een lunch. 
Deelname 2,00 incl. lunch en drinken en wat lekkers 

Vrijdagmiddag 14 augustus                       Speurtocht door de rietkraag: zoek alle dieren maak de 
opdrachten en dan sluiten we de dag af met samen eten en 
swingen tot de ouders jullie komen halen. Kom deze dag 
verkleed als je favoriete dier of zet je masker op wat je eerder 
tijdens de knutseldag hebt gemaakt. Deelname is 2,00 incl. 
eten en drinken. Aanvang 13.30 uur en we sluiten om 19.00 
uur af. 

 
 
Aanmelden vooraf verplicht en dat kan tot uiterlijk 20 juli via de mail eiland@maatvast.nl of bel 
0252-515142.  
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