
VOORJAARS-VAKANTIE SPEELDAG VOOR KIDS VAN 8 TM 12 JAAR //  WOENSDAG 1 MAART & VRIJDAG 3 MAART 
 

 

 

Opstap Locatie  : Benedenkerkse weg 62 B Stolwijk / De Kooi / Parkeren voor slagboom  

Tijd   : 09.30 uur t/m 15.30 uur  

Datum  : woensdag 1 maart en vrijdag 3 maart  

Leeftijd  : 8 t/m 12 jaar //  KAPITEIN GEEFT OOK VISLES EN TIPS     

Prijs  : 25,00 p.p. euro aub contant bij aankomst 

Incl.  : drinken ( 3 kleur. Limo, thee & warme chocomel ) 

: Eten     ( 3 Broodjes worst, hamburger, kippenpootjes, marsmallow.) 

: Gebruik hengels en aas ( kapot of kwijt afr. Kostprijs eind vd dag ) 

  : Aasvis // maden // kunstmaden // gebruik hengels, kunstaas  

  : Inclusief   1 uurtje paintballen en indien nog tijd  luchtbuks schieten. 

Deelname : 1 kind alleen of met vriendjes (geen ouders)  

Begeleiding : Kapitein Tino & schipper Maarten  

Info  : Ervaring niet nodig / setje droge kleren mee / plastic zak mee  

Warme kleding aan !!! reserve setje kleding mee/ je zakmes mag mee. // Kapitein Tino zal de kieuwgreep voordoen en uitleggen hoe je een snoek onthaakt.  

 

 

 

We stappen op de camping op en daar gaan we met dood aas en kunstaas op snoek vissen en met vaste hengels op voorns. ( 2 kids met 1 hengel omstebeurt )  // als 1 

kind wat vangt halen ze ieder een deel op en gaan beide op de foto. Als we gaan trollen kunnen er max 4 kids trollen( 2 kids met 1 hengel ) dit wisselen we dan af.  na 

circa 1,5 uur gaan we naar het Stollywoodeiland om het “de vloer is lava” parcours te gaan doen en vlot te varen en samen het vuur aan te steken. Boven het vuur gaan 

de kinderen broodjes & marshmallows  bakken en Maarten gaat de Chicken wings warm maken. Indien we nog tijd hebben gaan we nog luchtbuks schieten en wie dat 

leuk vind kan een pijl en boog maken om pijl en boog te schieten. 

 

 

DEELNAME IS OP EIGEN RISICO, OUDERS TEKENEN HIERVOOR VOORDAT DE KINDEREN INSTAPPEN. 

 

Opstap plek 


