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AVG-opgelet!! 

Wij vinden het leuk om foto’s tijdens de activiteiten te maken en 

deze op de facebookpagina ‘Dabar Rietschoof Aalst’ te plaatsen. 

Heeft u daar bezwaar tegen, laat het ons dan tijdig weten, zodat wij 

daar rekening mee kunnen houden! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Dabar? 

 

Voor u ligt het programmaboekje met daarin de activiteiten die de 

komende drie weken door ons als het Dabarteam zullen worden 

georganiseerd op camping De Rietschoof in Aalst.  

Dabar is de landelijke organisatie die jongeren werft en 

ondersteunt om op +/- 20 campings een actief 

recreatieprogramma voor alle leeftijden neer te zetten.  

Dabar onderscheidt zich van andere animatieteams door de 

christelijke visie op het leven. Tijdens de kinderclub vertellen wij 

verhalen uit de Bijbel die iets te zeggen hebben over het leven. 

Daarnaast ligt de focus van de activiteiten op genieten, ontmoeten 

en liefdevol met elkaar omgaan.   

Wij als dabaristen van 2020 zijn deels bekend voor u, maar ook 

deels onbekend. We kijken er enorm naar uit om te starten op 

camping de Rietschoof, mede door de goede, grappige, warme en 

leuke herinneringen van de bekende dabaristen. Van 25-7 t/m 7-8 

zullen jullie team 1 tegenkomen en van 8-8 t/m 15-8 zal team 2 in 

en rond de Inslag te vinden zijn.  

Tot snel op De Rietschoof! 

De dabaristen van 2020 

 



 

De Coronamaatregelen 2020 

 

Tijdens de voorbereidingen van deze Dabarteams was het 

even spannend of alles wel door kon gaan en enorm blij waren 

we ook toen we van Geert Merks, de campingeigenaar, te 

horen kregen dat we ook in de zomer van 2020 mochten 

komen! 

Natuurlijk hebben we wel enkele regels opgesteld om het 

Dabarwerk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren en we 

vragen u als ouders ons te helpen deze uit te voeren en de 

regels met uw kind(eren) door te nemen. Alvast bedankt 

daarvoor! 

➢ Wij zullen dit jaar GEEN eten of drinken uitdelen; 

 

➢ Kinderen t/m 12 jaar mogen gewoon met elkaar spelen, 

volwassenen blijven op 1,5 meter afstand; 

 

➢ Volwassenen houden altijd 1,5 m afstand van elkaar en 

ook van het DABAR-team; 

 

➢ Bij de kinderactiviteiten komen ouders NIET in de 

Inslag. Graag buiten uw kinderen gedag zeggen en 

weer ophalen. Zo lang het weer mee zit, zullen we de 

poppenkast buiten houden, zodat u uw jongste 

kinderen kunt begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bij activiteiten voor volwassenen zijn er 

MAXIMAAL  30 mensen in de Inslag; 

 

➢ Als je in de Inslag komt EN als je weggaat, was je 

je handen; 

 

➢ Bij verschijnselen van hoesten, niezen, koorts, 

smaak- of reukverlies, benauwdheid of diarree 

ben je niet welkom bij de activiteiten; 

 

Wij vinden het ook niet fijn dat al deze regels nodig zijn, 

maar dit is ons opgedragen vanuit de landelijke organisatie 

van Dabar. Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt 

kunnen wij op de camping aanwezig zijn. Wij verwachten 

begrip voor deze regels. 

 

 



 

Team 1 - Even voorstellen . . . 

 

Yo mijn naam is Bram 

en deze zomer ben ik 

alweer voor de 4e keer 

op De Rietschoof.  

Over een paar jaar 

hoop ik dominee te 

worden, dus daarvoor 

ben ik nog hard aan 

het studeren. Momenteel gaat dat vooral via de 

webcam, dus doe ik dat in Bodegraven, waar ik 

woon.  

Ik hoop dat ik snel klaar ben met school, want 

ondertussen ben ik al 24 jaar. Wist je dat wij dit 

jaar maar liefst 4 teamleden hebben die juffrouw 

willen worden?! Dat wordt een zware tijd voor 

Wilco en mij. 

Groetjes! 

 

 

 

 

 

 

Hoihoi allemaal, 

Ik heb mijn naam niet veranderd dus ik heet nog 

steeds Wilco. Na de zomervakantie hoop ik naar 

het vierde en laatste leerjaar te gaan van mijn 

studie tot militair verpleegkundige. 

Voor het 6e jaar op rij mag ik bij jullie op de 

camping zijn. We gaan weer leuke spelletjes 

spelen en hopelijk een hoop lol hebben! Ook 

lekker sportief bezig 

zijn; daar kan ik erg van 

genieten. Ik kan er nog 

geen genoeg van 

krijgen en ik hoop jullie 

ook niet! Mocht je zin 

hebben in een praatje 

of nog vragen hebben, 

je bent altijd welkom! 

Ik heb er zin in! 

Groetjes Wilco 

 

 



 

 

Hoi! 

Ik ben Wilbert, 25 jaar, en ik kom net als bijna het 

hele team ook uit Bodegraven. Het wordt voor 

mij het eerste jaar Dabar. Ik ben wel 

een keertje wezen kijken, dus ik weet 

ongeveer wat we allemaal gaan doen 

bij Dabar.  

Ook ben ik een keertje een dagje 

geweest, dus ik heb al bijna net 

zoveel ervaring als bijvoorbeeld 

Wilco :). 

In het dagelijks leven ben ik meester, dus als je 

door me heen praat krijg je strafregels! Ik heb er 

veel zin in, en ik kijk er naar uit jullie te 

ontmoeten tijdens alle leuke dingen die we gaan 

doen! 

Kusjes 

 

 

 

 

 

Hey hoi! Ik ben Nanna.  

Buiten mijn vakanties en vrije dagen om studeer 

ik voor leerkracht in het basisonderwijs; dit doe 

ik met onwijs veel plezier.  

Ik ben altijd in voor een potje voetbal 

of gewoon lekker hangen op een 

stoeltje bij een kampvuur!  

Verder ben ik een echte 

levensgenieter en houd ik van een 

leuk praatje. Schiet mij gerust even 

aan als je me langs ziet lopen! 

Ik ben niet alleen te herkennen aan mijn mooie 

darbarshirt maar ook zeker aan mijn soms wat 

rood gekleurde hoofd met blonde krullen! 

Daarnaast ben ik hier al voor de derde keer dus 

je zou mij toch echt wel moeten kennen! 

Tot ziens op de camping! 

 

 

 

 



 

He hallo,  

Mijn naam is Marieke en 

komende zomer hoop ik 

voor het eerst mee te 

gaan op Dabar! Ik ben 

23 jaar oud en kom ook 

uit het mooie 

Bodegraven, dus heb 

veel verhalen gehoord, 

en daarom erg veel zin 

in Dabar. 

In het dagelijks leven sta ik voor de klas en volg 

ik ook nog een sportopleiding, zodat ik ook 

sportdocent kan worden. Verder speel ik graag 

piano en ga ik regelmatig wielrennen. 

Tot snel! 

 

 

 

 

 

 

Hee allemaal, 

Komende zomer kom ik een week Dabar doen 

op de Rietschoof! Ik ben Lieke, 20 jaar en ik ga 

naar mijn 4e jaar van de PABO.  

Ik kom uit Bodegraven en heb al 2 jaar Dabar 

gedaan op een andere camping, maar dit wordt 

mijn eerste jaar op de 

Rietschoof. Ik heb heel 

veel zin in alle 

activiteiten, met name de 

poppenkast. En 

natuurlijk heb ik zin om 

jullie allemaal te leren 

kennen!  

Hopelijk zie ik jullie snel! 

 

Groetjes Lieke 

 

 

 

 



 

Week 31 – Het programma 

 

Zondag 26 juli  14:30 uur Meet & Greet  

  

Maandag 27 juli 11:00 uur Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    15:00 uur  Vlaggenroof* 

    19:00 uur  Poppenkast 

    20:30 uur  Soos 12-* 

     

Dinsdag 28 juli 11:00 uur  Kinderclub 

    14:00 uur  Voetbal* 

    19:00 uur  Poppenkast 

20:30 uur  Smokkelspel* 

     

Woensdag 29 juli 11:00 uur  Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    14:00 uur  Luchtkussen 

  19:00 uur  Poppenkast 

  20:30 uur  Karaoke* 

 

 

Donderdag 30 juli 11:00 uur  Kinderclub 

    14:00 uur  Vossenjacht * 

    19:00 uur  Poppenkast 

    21:30 uur  Soos 12+* 

     

Vrijdag 31 juli  11:00 uur  Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    19:00 uur  Poppenkast 

20:30 uur      Crazy88* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Week 32 – Het programma 

 

Maandag 3 aug 11:00 uur Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    19:00 uur  Poppenkast 

    20:30 uur  Soos 12-* 

     

Dinsdag 4 aug  11:00 uur  Kinderclub 

    14:00 uur  Cluedo* 

    19:00 uur  Poppenkast 

20:30 uur  Sokkenjacht* 

     

Woensdag 5 aug 11:00 uur  Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    14:00 uur  Luchtkussen 

    19:00 uur  Poppenkast 

    20:30 uur  Levend Stratego* 

 

 

 

 

 

Donderdag 6 aug 11:00 uur  Kinderclub 

    14:00 uur  Sardientje*    

    19:00 uur  Poppenkast 

    21:30 uur  Soos 12+* 

     

Vrijdag 7 aug  11:00 uur  Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Week 31 – Toelichting op de activiteiten 

Zondag 26 juli  

Meet & Greet 

Kom gezellig kennismaken met het eerste Dabarteam! Wij kijken er 

naar uit om jullie te ontmoeten! 14:30 uur bij de Inslag.  

Maandag 27 juli 

Vlaggenroof 

Stelen mag niet, maar vanmiddag wel! Alleen de vlag van de 

tegenstander dan. Zorg ervoor dat je niet gepakt wordt!  We 

vertrekken om 15:00u bij de Inslag, zorg dat je op tijd bent, dan 

kunnen we de teams maken! 

 

Soos 12- 

Kom gezellig een avondje chillen bij de soos! Lekker kletsen, 

gezelligheid: je kent het wel. Om 20:30 uur gaan de deuren van de 

Inslag weer open. Ben je jonger dan 12 jaar, ben je welkom. 

Dinsdag 28 juli 

Voetbal 

Ook zin in een lekker potje voetbal? Zorg dat je om 14:00 uur bij het 

600-veld bent en doe met ons mee. Ben jij de nieuwe Lieke Martens 

of Lionel Messi? Laat het ons zien. 

 

Smokkelspel 

Kun jij heel goed stil zijn? Ben je ook nog eens heel snel? Kom ons 

helpen met het smokkelspel! Wij geven je een geheime opdracht, 

maar zorg dat je niet gepakt wordt! Om 20:30 uur verzamelen we bij 

de Inslag. 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 29 juli 

Karaoke 

Kan jij net zo goed zingen als Tino Martin? Spit jij harder dan Ronnie 

Flex? Of zie jij jezelf toch liever later als de nieuwe K3? Kom je 

zangkunsten vertonen tijdens de karaokeavond! 20:30 uur bij de Inslag. 

Donderdag 30 juli 

Vossenjacht  

Zin om op zoektocht te gaan naar de mooi verklede vossen op de 

camping? Bij elke vos kun je informatie verdienen om te winnen van de 

andere groepjes. Kom om 14:00 uur naar de Inslag, dan zullen we de 

groepjes maken en het verder uitleggen! 

 

Soos 12+ 

Was je te oud voor de soos van maandag, maar toch zin om te chillen? 

Kom dan vanavond gezellig langs! De deuren van de Inslag staan vanaf 

21u30 open om te kletsen en een spel te spelen. 

Vrijdag 31 juli 

Crazy88 

Voor dit spel heb je een hoop energie en doorzettingsvermogen nodig. 

Lukt het jou om alle 88 opdrachten af te krijgen? Nee, kijken wie er het 

verste komt! We zien je om 20:30 uur bij de Inslag. 

  



 

Week 31 – Toelichting op de activiteiten 

Maandag 3 augustus 

Soos 12- 

Kom gezellig een avondje chillen bij de soos! Lekker kletsen, 

gezelligheid: je kent het wel. Om 20:30 uur gaan de deuren van de 

Inslag weer open. Ben je jonger dan 12 jaar, ben je welkom. 

Dinsdag 4 augustus 

Cluedo 

Ohnee, er is een moord gepleegd! We zullen de dader moeten vinden. 

Maar alleen kunnen wij dat niet. Help jij ons in de zoektocht? Zorg dan 

dat je om 14:00 uur bij de Inslag bent. 

 

Sokkenjacht 

Natte sokken zijn heel vervelend, maar gekleurde sokken zijn erg 

leuk! Alleen zijn wij onze gekleurde sokken kwijt! Help jij ons om de 

gekleurde sokken weer terug te vinden. Help ons zoeken, zorg dat je 

om 20:30 uur bij de Inslag bent. 

Woensdag 5 augustus 

Levend Stratego 

Majoor, mineur, sergeant, BOM! Dit spel heb je misschien al eens op 

een regenachtige dag in je caravan gespeeld, maar je kan er ook zelf 

aan meedoen. Zorg dat je om 20:30 uur bij de Inslag bent en wij 

leggen je alles uit. Kom en help de maarschalk van de tegenstander te 

verslaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 6 augustus 

Sardientje 

Verstoppertje, maar dan anders. Kan jij je zo goed verstoppen dat 

niemand je kan vinden? Of vind jij het leuk om iemand te zoeken? In dit 

spel kan het allebei! We verzamelen om 14:00 uur bij de Inslag en zien je 

dan! 

 

Soos 12+ 

Was je te oud voor de soos van maandag, maar toch zin om te chillen? 

Kom dan vanavond gezellig langs! De deuren van de Inslag staan vanaf 

21u30 open om te kletsen en een spel te spelen. 

Vrijdag 7 augustus 

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zullen wij op vrijdag al 

onze spullen moeten inpakken. Helaas zal er vandaag geen spel zijn, 

maar je bent wel welkom op de kinderclub of het tieneruur! 

 

 
 

   
   

  



 

Team 2 - Even voorstellen . . . 

 

Hé Allemaal, 

Mijn naam is Laurens. Dit wordt mijn vierde keer Dabar op de 

Rietschoof. De afgelopen jaren vond ik fantastisch, vandaar dat ik weer 

terug ben       

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd op de studie Bedrijfskunde. Ik heb 

weer enorm veel zin in deze periode van Dabar! Ik hoop dat het 

ondanks Corona net zo leuk (of nog leuker) wordt als eerdere jaren! Ik 

kijk voornamelijk uit naar de sportactiviteiten, Jan Klaassen en Katrijn 

en de leuke gesprekken met jullie! Heb je vragen of zin in een gesprek, 

dan mag je mij altijd aanspreken! Zin in! 

Groetjes, 

Laurens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoihoi campinggasten van De Rietschoof,  

Deze zomer hoop ik voor het 6e jaar op rij onderdeel te zijn van het 

Dabarteam en dat betekent dat ik niet alleen zelf 6 jaar ouder ben 

geworden, inmiddels 24, maar dat betekent ook dat jullie 6 jaar 

ouder geworden zijn! De kinderen van toen zijn tieners geworden, 

de tieners zijn volwassen geworden en de volwassenen zijn 

verstandiger geworden      . Dat is heel gaaf om te zien. 

De Rietschoof is inmiddels een vast onderdeel van mijn 

zomervakantie geworden en ik kijk er ook dit jaar weer naar uit om 

de mooie verhalen te vertellen, de ingewikkelde werkjes te 

knutselen op de kinderclub, de spellen over heel de camping te 

doen en te dansen na de poppenkast! En tussen alle verplichtingen 

door ben ik gewoon heel benieuwd hoe het met jullie gaat na al die 

coronamaatregelen. Zelf ben ik 

afgelopen jaar verhuisd naar de 

Drentse hoofdstad Assen om het 

prachtige vak van een 

verloskundige uit te oefenen 

binnen een hele leuke praktijk. 

Als je meer dan 14 weken 

zwanger bent en nieuwsgierig 

naar het hartje van je baby, 

spreek mij gerust aan; ik zorg 

dat ik mijn doptone meeneem!  

Tot bij de Meet & Greet!!  

Berdine 

 

 



 

Hej, 

ik ben Kimberley (noem me gerust 

Kim;) en ik ben 18 jaar oud. Dit is 

voor mij de eerste keer dat ik meedoe 

aan Dabar. Ik heb hele leuke 

verhalen gehoord dus ik heb er heel 

veel zin in. We gaan er met zijn allen 

een hele leuke en gezellige week van 

maken.  

Na de zomervakantie ga ik naar de 

pabo, dat is om juf te kunnen worden. 

Daar heb ik heel veel zin in.  

Ik heb een bijbaantje in de 

supermarkt en ik zit daar achter de 

kassa. In mijn vrije tijd vind ik het 

heel leuk om gitaar te spelen en liedjes te zingen, met vrienden af te 

spreken of iets creatiefs te doen. Een avondje Netflix is ook zeker geen 

straf        

Tijdens onze week op de camping zal ik actief zijn bij de kinderclub, 

tienermomenten, sportactiviteiten en natuurlijk bij de poppenkast. 

Eigenlijk zie je me overal dus. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie aan 

alle activiteiten mee te doen, maar ik ben er natuurlijk ook als je ergens 

over wilt praten. Je kunt me altijd aanspreken als je ergens mee zit. 

Ook ben ik altijd in voor een gezellig praatje. 

Tot ziens op de camping!  

Kimberley 

 

 

 

Heey!  

Ik ben Naema en ben heel blij dat ik 

Dabar mag doen dit jaar. Mijn moeder 

is 6 jaar lang campingpastor geweest 

op verschillende campings voor 

Dabar, dus ik weet wel een beetje 

hoe het gaat. Maar dit jaar is het voor 

mij echt de eerste keer dat ik als 

teamlid meega. Wat heb ik er zin in! 

Ik ben 18 jaar oud en ik ga na de 

vakantie beginnen aan de opleiding 

teacher education English. Dat is 

eigenlijk gewoon leraar Engels, maar 

dan de internationale versie.        

In mijn vrije tijd schrijf ik veel en ik 

houd van lezen en schilderen. Al moet ik ook toegeven dat een 

goede serie heel wat vrije tijd van mij wegneemt.          Ook houd ik 

heel erg van muziek, vooral keiharde muziek luisteren en dan 

hard mee dansen. Daar word ik altijd heel blij van!       

Ik kan niet wachten om jullie allemaal te leren kennen en leuke 

dingen te gaan doen! Ik hoop jullie gauw te zien.  

Tot dan! 

Naema 

 

 

 

 

 



 

Hey,  

ik ben Mathé. Voor mij is dit de eerste keer dat ik mee doe aan Dabar. Ik 

heb er al helemaal zin in door alle leuke dingen die mij verteld zijn over 

deze camping en de mensen die er komen. 

Ik ben 17 jaar oud en ik doe de opleiding voor audiovisueel specialist; 

dat betekent dat ik filmpjes maak, maar dan wel hele mooie 

natuurlijk.       

Als hobby maak ik erg graag muziek; ik drum vaak. 

Ook met vrienden afspreken en fotograferen vind ik erg leuk. 

Ik heb erg veel zin in alle activiteiten die er gaan komen en ik hoop jullie 

ook! 

Mathé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Juda en dit is mijn eerste deelname aan Dabar. Ik heb 

er ongelofelijk veel zin in en zie er naar uit om jullie te ontmoeten! 

Spreek mij daarom gerust aan als je een vraag hebt of als je 

gewoon even wil praten.  

Dit jaar hoop ik begin september te beginnen met de studie 

Geneeskunde. Daar leer ik om een goede dokter te worden, dus als 

je er een nodig hebt mag je altijd naar mij toekomen.       

In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn crossmotor de crossbaan op. 

Verder doe ik aan mountainbiken, kajakken en nog heel veel 

andere sporten. Ook houd ik ervan om zo nu en dan een goed boek 

te lezen of naar een mooie serie of film te kijken. 

Ik ben heel benieuwd naar jullie en de verhalen die jullie te 

vertellen hebben! Ik heb al een 

aantal mooie verhalen gehoord 

over de camping en ik wil dan 

ook iedereen graag leren 

kennen. Ik kijk er ook naar uit 

om mooie verhalen te vertellen 

en om samen leuke spellen te 

doen.  

Groetjes, 

Juda 

 

 

 



 

Week 32 – Het programma 

 

Zondag 9 aug  14:30 uur Meet & Greet 0-99 jaar* 

  

Maandag 10 aug 11:00 uur Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    19:00 uur  Poppenkast 

    20:30 uur  Soos 12-* 

     

Dinsdag 11 aug  11:00 uur  Kinderclub 

15:30 uur  Ophaalmoment Doe-het-zelf 

Bloemschikken*/€3,50 

    19:00 uur  Poppenkast 

20:00 uur  Bloemschikken 18+*/€3,50 

     

Woensdag 12 aug 11:00 uur  Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    15:00 uur  Luchtkussen* 

  19:00 uur  Poppenkast 

20:00 uur Playbackshow* 

 

 

 

Donderdag 13 aug 11:00 uur  Kinderclub 

    15:00 uur  DJTDM 8+*    

    19:00 uur  Poppenkast 

    21:00 uur  Soos 12+* 

     

Vrijdag 14 aug  11:00 uur  Kinderclub 

    12:30 uur  Tieneruur 

    15:00 uur Muziekspeurtocht 0-99 jaar* 

    19:00 uur  Poppenkast 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Week 32 – Toelichting op de activiteiten 

Zondag 9 augustus  

Meet & Greet 

Jong en oud; welkom! Zondag vanaf 14:30 uur bij de Inslag. Let op de 

tijd is veranderd! Wij zien er naar uit jullie (weer) te ontmoeten! Dit 

jaar helaas geen eten of drinken, maar een heuse quiz met prijs!  

Geheime tip: je programmaboekje kan je helpen bij de quiz! 

Maandag 10 augustus 

Soos 12- 

Voor iedereen jonger dan 12 jaar; ook al een verandering!! Kom een 

avondje chillen bij de soos! Lekker kletsen, een wedstrijdje, een 

gezellig gesprekje en nog veel meer! Om 20:30 uur gaan de deuren 

van de Inslag weer open. 

Dinsdag 11 augustus 

Ophaalmoment Bloemschikken 18+ €3,50 

Let op!!! Dit jaar hopen we weer te gaan bloemschikken. Helaas kan 

dit niet op de oude manier, omdat we 1,5 meter afstand moeten 

houden. Daarom is er een maximum van 25 aanmeldingen voor in de 

Inslag. Er is een mogelijkheid om een doe-het-zelf pakketje op te 

halen. Je hebt dan de eerste keuze aan bloemen en kan zelf bepalen 

wanneer en waar je gaat bloemschikken. Tussen 15:30 en 16:30 uur 

staan er enkele dabaristen bij de Inslag waar u kunt afrekenen en uw 

oase en bloemen kunt uitkiezen. Wij hopen u zo een goed alternatief te 

bieden.  

 

Bloemschikken in de Inslag €3,50 

Als u hoort bij de eerste 25 aanmeldingen, dan bent u vanaf 20:00 uur 

welkom in de Inslag om te komen bloemschikken. 

Ondanks dit maximum zal het krap zijn in de Inslag, 

dus wil u zo goed als het kan uw best doen om 1,5 

meter afstand te houden? U kunt u pas vanaf 

zaterdag 8 augustus  

 

 

 

bij team 2 opgeven. Wij zijn te vinden in de Inslag en in en rond 

caravan 510. Bij het opgeven hoort u of u  bij de eerste 25 

aanmeldingen zit of dat u een doe-het-zelf pakketje kunt ophalen.  

Woensdag 12 augustus 

Luchtkussen 

Zoals elke woensdag staat er een geweldig luchtkussen bij het 

zwembad. Het dabarteam zal er rond 15:00 uur zijn om mee te 

springen en wedstrijdjes met je te doen;-). 

 

Playbackshow 

Vanaf 20:00 uur zullen wij aanwezig zijn bij de Playbackshow in de 

kantine en misschien zie je ons nog wel op het podium. . .  

Donderdag 13 augustus 

De Jongens tegen de meiden 8+ 

Altijd al eens willen weten wie er nu de sterkste, de slimste en de 

snelste zijn? Kom om 15:00 uur naar de Inslag om te bewijzen dat jij 

dat bent! 

 

Soos 12+ 

Was je te oud voor de soos van maandag, maar toch zin in een 

kletspraatje, spel of grap van Laurens? Kom dan vanavond gezellig 

langs. De deuren van de Inslag staan vanaf 21:00 uur open! 

Vrijdag 14 augustus 

De muziekspeurtocht 0-99 jaar 

Vanmiddag laten we ons even van een andere kant 

zien. Ben jij ook muzikaal of kun je doen alsof? Wees 

welkom, want vanaf 15:00 uur start de uitleg over 

deze speurtocht bij de Inslag.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Opgavestrookje betaalde activiteit 

                            

___________________________________________________________ 

Creabea 18+  ‘Bloemschikken’ 

Dinsdag 11 augustus om 20:00 uur 

 

Naam:          ……………………………………………………………… 
 
           ……………………………………………………………… 
  
Leeftijd:          ………………………………………………………………. 
 
Aantal:            .……………………………………………………………… 
 
Caravan nr.: ……………………………………………………………….. 
 
Voorkeur:  

 

0 Ik wil graag in de Inslag bloemschikken om 20:00 uur, maar als 

het niet past haal ik een doe-het-zelf pakketje op om 15:30 uur. 

 

0 Ik wil bij voorbaat een doe-het-zelf pakketje ophalen om  

15:30 uur. 

 

Kosten:   €3,50 per persoon 

 

Opgeven:  Bij een dabarist (Inslag/caravan 510). 

 

Opgeven mogelijk van 8-10 augustus! 

____________________________________________________________ 
 
       

Betaald:  

  

 


