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BSO het Lint
11 juli t/m 15 juli

Gaan met die liaan: zomervakantie week 1:
Alligators, Piranha's en Lekkerbekken.
Hallo allemaal,

De vakantie is begonnen en dat betekent dat wij de komende weken op
ontdekkingstocht gaan door de jungle. Oftewel: Gaan met die liaan! Waar denk
jij aan als je het woord 'jungle' hoort? Welke dieren leven er? En welke planten
groeien er? Ook stropen we onze mouwen op want we spelen verschillende
jungle spellen. Zo klimmen we donderdag in palmboom om kokosnoten te
plukken en springen we door de Jeep heen. Alles kan!

Neem deze hele vakantie je zwemkleding mee op warme dagen en zorg dat je
lekker kan bewegen tijdens al onze sportieve activiteiten.

Groetjes

van het BSO team

Maandag
Kokosmakronen
Vind jij kokosmakronen ook zo lekker?! Heerlijk maar ook vaak erg zoet
en vet. De hoogste tijd om eens samen te kijken of we het iets subtieler
kunnen aanpakken!
Jungle zumba met dansjuf Danielle

11.00-12.00 in de kuil van het Lint
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een
dansstijl wat als fitnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan dansen
op vrolijke junglemuziek!
Reptielen van Exotus Serpenti op bezoek!

10.30 - 11.30 uur
Van harige spin tot reuzen boa! Alles komt langs en we mogen ze ook
vasthouden. Durf jij deze dieren aan te raken?

 



BSO het Lint
11 juli t/m 15 juli

Dinsdag
Scrunchies maken!
We maken onze eigen scrunchies! Ze waren helemaal hip in de jaren '90, maar zijn nu weer terug van
weggeweest. Welk stofje kies jij?
Wie is de Mol?
Speel alle opdrachten om geld voor de pot te verdienen, maar let goed op! Wie is de saboteur die jullie
probeert tegen te werken? Wie is... de Mol?
Vrije jungle knutsel
De kinderen mogen zelf in het thema jungle knutselen. Alle materialen die we hebben mogen ze
gebruiken. Heel benieuwd wat daar voor mooie creaties uit komen!

Woensdag
Mueslirepen
Echte energiebronnen zijn deze repen. Heerlijk met noten en zaden bakken we ze in de oven.

Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in de jungle verblijven!

Survivallen bij 2Sur5

10.30-12.30 uur
We gaan op uitstapje naar 2sur5. We gaan op de fiets er heen en gaan daar door de modder een
overlevingsparcours doen. Trek oude kleren aan en neem handdoek en droge kleding mee!
Iedereen met zwemdiploma mag mee.

Donderdag
Ananaslichtjes
Heb jij thuis lege glazen potten met deksels? Neem ze mee. Alle soorten kunnen we gebruiken want we
maken er een lampje van dat er uit ziet als een ananas!
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt jij je alvast in
tropische sferen!
Archery attack bij Outdoor Delft
Dit keer niet met paintball maar met pijl en boog ga je op zoek naar de tegenstander om ze uit te
schakelen. Verstop je in de bunker, verschuil je achter hindernissen en trotseer de jungle van Outdoor
Delft.
Deze activiteit is alleen voor kinderen van 10 jaar en ouder. Dit zijn vereisten van Outdoor Delft.

 



BSO het Lint
11 juli t/m 15 juli

Vrijdag
Bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood! Wij maken het zelf en leren welke ingrediënten er
allemaal in moeten.
Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een bijzondere manier. We maken
regenboogpapier! Klinkt cool toch?!

 



BSO het Lint
18 juli t/m 22 juli

Gaan met die liaan zomervakantie week 2 Alligators,
Piranha's en Lekkerbekken
Hallo allemaal,

Vorige week hebben jullie kennis gemaakt met de jungle. Jullie hebben wel
kunnen zien hoe mooi en bijzonder de jungle eigenlijk is.

Je zult het misschien niet denken, maar over de hele wereld zijn er veel
planten, dieren en mensen erg afhankelijk van de jungles. De jungle zorgt voor
regen, het filteren van het zoete water en het houdt de bodem vast. Ook speelt
de jungle een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Door het
kappen van de bomen verdwijnen de jungles en ook verdwijnen er veel
diersoorten. Dit zorgt ervoor dat alles op zijn kop komt te staan! Tijd voor actie
dus...! Doe je mee?! Red het regenwoud door meer over deze mooie plek te
leren!

Groetjes van het BSO team

Maandag
Wilde kruidenboter
Ga met onze kruidenwijzer op pad en pluk je eigen ingrediënten. We
maken hier later kruidenboter mee!
Geometrisch figuur
Geometrisch betekent wiskundige vormen. Bijvoorbeeld: cirkels,
vierkanten, rechthoeken. Wij maken zelf geometrische kunst met
ijslollystokjes! Wat maak jij?
Levend Weerwolven
In dit spel krijgen jullie allemaal een rol. Als je een weerwolf bent,
probeer je alle andere kinderen op te eten. Als je geen weerwolf bent,
probeer je juist de weerwolven zo snel mogelijk te ontmaskeren. Wie
zal er winnen?
Graffiti art workshop

10.00-11.00 bij DTB
We leren hoe je een echt street-art graffiti-kunstwerk maakt met
spuitbussen. Doe je ook mee met deze coole workshop?

 



BSO het Lint
18 juli t/m 22 juli

Dinsdag
Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons zelfgemaakte
sapje.
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met waterballonnen.

Uitstapje waterspeeltuin

11.00 - 15.00 uur
We brengen een bezoekje aan de kinderboerderij en spelen in de waterspeeltuin. De kinderboerderij is
een mooie plek om alle boerderij dieren te bekijken. In de lente zijn er allemaal kleine geitjes,
kuikentjes en kleine konijntjes geboren.
Mocht de waterkwaliteit slecht zijn zullen we alleen in de speeltuin spelen. Zwemdiploma A verplicht

Woensdag
Help! De aarde warmt op!
De opwarming van de aarde is iets waar we allemaal mee bezig zijn. Hoeveel weet jij hier eigenlijk van?
We leren meer over dit onderwerp en doen coole proefjes!
De waanzinnige boomhut
Ken jij de boeken uit de serie 'De waanzinnige boomhut'? Zo eentje heb je nog nooit gezien: hij heeft
zelfs een bowlingbaan en laboratorium! Laat je fantasie de vrije loop en bouw je eigen exemplaar.
Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker én gezond! Dat wordt smullen!

Ontsnap uit Château BSO
De sleutel krijg je niet cadeau. Puzzel je vrij uit Château BSO... À bientôt!

Donderdag
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller
je moet lopen.
Zwemfestijn bij zwembad Kerkpolder

13.30-16.30 uur
We gaan deze middag lekker vrij zwemmen bij zwembad Kerkpolder. Roetsjen van de glijbaan en
springen de duikplank!
Zwemdiploma A en B verplicht.

 



BSO het Lint
18 juli t/m 22 juli

Vrijdag
Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het regenwoud komen. Wij gaan hier
koekjes van bakken.
Capoeira

13.00 uur tot 14.00 uur
Tijdens deze van oorsprong Braziliaanse vechtkunst maken wij muziek, dansen en spelen wij, maken
wij theater en zingen wij. Dit alles doen wij in de ‘roda’, de magische cirkel van capoeira. Docent Arnold
laat je kennis maken met capoeira!
Jungledieren kunst
Wauw, zou jij ook zulke gave jungle-kunst willen maken? Het is eigenlijk best simpel, maar het ziet er
mega cool uit! Welk dier zou jij graag willen tekenen?

 



BSO het Lint
25 juli t/m 29 juli

Gaan met die liaan: zomervakantie week 3 Alligators,
Piranha's en Lekkerbekken.
Hallo allemaal,

Zoals jullie ondertussen wel zullen weten is het een grote gezellige
beestenboel in de jungle! Er leven heel veel verschillende soorten dieren, elk
met hun eigen eigenschappen. Het zijn dieren die je hier in Nederland niet 'in
het wild' zult tegenkomen. Maar hier komt deze week verandering in!

We halen de dieren uit de jungle naar onze BSO door middel van gave spellen
en leuke knutselactiviteiten. Deze week staan ook allerlei stormbanen en
luchtkussens op het programma. We gaan op pad naar LTC om daar een jungle
luchtkussen sportdag te houden en op donderdag mogen we een 27 meter
lange stormbaan trotseren!

Het wordt dus weer beestachtig gezellig deze week! Wij zijn er helemaal klaar
voor. Gaan met die liaan!

Groetjes van het BSO team

Maandag
Animal Go!
We spelen een variant op Pokémon Go! We gaan op zoek naar
verschillende dieren. Vang ze door een foto van hen te maken en maak
er een jungle dier van!
Klimmen bij 2Sur5.

10.30-12.30 uur
We gaan op uitstapje naar 2sur5. We gaan op de fiets er heen en gaan
daar door de tunnels en de hoogte in om te klimmen. Trek makkelijk
bewegende kleding aan.

 



BSO het Lint
25 juli t/m 29 juli

Dinsdag
Zentangle jungle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen (rondjes of bijvoorbeeld strakke
lijnen). Die kleur je vervolgens in: heerlijk ontspannend en leuk om te maken!
Super Jungle sport party door Double sports.

15.00-17.00 uur
Met ons BSO team gaan we als jungle helden de challange bij BSO LTC Keenenburg aan! De
superstormbaan, megabootcamp, archery attack en het junglespel staan klaar om de uitdaging met
anderen aan te gaan!

Woensdag
Animalsquishy
Squishy's: Leuk om mee te spelen en nóg leuker om zelf te maken. Kies het dier wat je het allerleukste
vindt en maak je eigen animalsquishy!
Levend bingo
BINGO!! Verzamel alle voorwerpen en getallen, dan win je dit spelletje!

Bescherm de jungle!
De jungle speelt een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering maar het gaat niet zo goed
met onze jungles. Leer hier meer over bij dit leuke reactiespel!

Donderdag
Vogels zoeken
Weet jij welke vogels er bij jou in de buurt leven? We gaan op onderzoek uit en proberen de vogels te
lokken.
Roar! Jungle Lipdub
Heb jij thuis nog jungleaccessoires? Een knuffelslang, safarihoed of slingeraapjes? Neem ze mee voor
de coole Jungle lipdub die we als BSO gaan opnemen!
Trotseer de 27m lange stormbaan bij LTC

13.00-14.00 uur
We gaan kort een wedstrijd stormbaan trotseren spelen bij LTC in Schipluiden. Aansluitend fietsen we
door naar de Kano en Sup verhuur.
Kom op de fiets!
Suppen en Kano varen in de vaart Schipluiden

14.00-16.00 uur
Vandaag gaan we lekker suppen en kano varen op het water in Schipluiden. Zorg dat je op de fiets komt
om gezamelijk daar heen te fietsen.

 



BSO het Lint
25 juli t/m 29 juli

Vrijdag
Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Wordt ranger en ga op het
geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.
Buigbare aapjes
Deze aapjes zien er super lief uit! Je kunt ze gemakkelijk maken met pijpenragers en houten kralen.

Drumcaravan op locatie.

13.00-15.00 uur bij DTB
Leer drummen in de drumcaravan. Geen zorgen voor geluidsoverlast! We doen alles met een
koptelefoon op.
Levend junglememory
Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de meeste
paren bij elkaar en win!

 



BSO het Lint
01 augustus t/m 05 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 4 Alligators,
Piranha's en Lekkerbekken
Hallo allemaal,

Jullie zullen ondertussen al wel échte jungle-experts zijn! Want wat hebben we
al veel gedaan en geleerd deze vakantie. Deze week gaan we hier vrolijk mee
verder. We zijn helemaal in onze sas in het moeras!

We leren deze week meer over de douane en smokkelaars in de jungle en gaan
weer op pad als echte jungle avonturiers. We klimmen verschillende parcours
in het klimbos van Rotterdam.

Ook willen we je als tip meegeven om alvast je stembanden te smeren voor een
te-gekke challenge: de 'finish the lyrics' challenge! Welke jungle-hits ken jij
allemaal? Zing de zinnen af zodra de muziek stopt. Roarrrr!

Groetjes van het BSO team

Maandag
Finish the lyrics challenge - Jungle stijl
In deze challenge pakken we de microfoon er bij en letten we goed op..!
Stopt de muziek? Zing dan de zin verder. Degene die het meeste goed
heeft gezongen, wint de challenge!
Krokodillensoep
Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten er
krokodillen in. Rara hoe kan dat?
Buikschuiven
Whieeeehhh!! Lekker schuiven door het moeras, soppen en nat
worden. Schuif je mee? Neem je zwemkleren mee!

 



BSO het Lint
01 augustus t/m 05 augustus

Dinsdag
Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? We gaan aan de slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en
takken om zelf een waterbaan te maken.
Jungledieren kunst
Wauw, zou jij ook zulke gave jungle-kunst willen maken? Het is eigenlijk best simpel, maar het ziet er
mega cool uit! Welk dier zou jij graag willen tekenen?
Klimmen in het klimbos van Funforest Rotterdam

10.30 -13.30 uur en om 15.00-17.30 uur
Vandaag mag er geklommen worden in het klimbos van Rotterdam. Er zijn 5 verschillende routes die
geklommen kunnen worden. kinderen van 8 en 9 jaar klimmen onder begeleiding van de PM. 10 jaar en
ouder mag zelfstandig klimmen. Als er meerdere kinderen onder de 8 zijn die mee willen/gaan kan
daar apart voor gereserveerd worden daarvoor is parcous 1 en 2 mogelijk waarbij er vanaf de grond
mee gelopen kan worden.
Parcours en leeftijd is verbonden aan lengte. Parcour 1 en 2 zijn voor kinderen van 1.10m tot 1.30m
Parcrous 3, en 4 voor kinderen tussen de 1.30m en 1.50m parcours 1 t/m 5 voor kinderen groter dan
1.50.

Woensdag
Modderig masker
Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar en je
kunt genieten!
Speeltuin de Kieviet voor 8 jaar en ouder

Zelf organiseren
Deze grote speeltuin is ingericht met heel veel speeltoestellen. Je kan er heerlijk spelen maar ook
zwemmen of gewoon alleen maar beetje nat worden in het watergedeelte. Je kan hier de hele dag
lekker vertoeven, vergeet vooral je zonnebrand niet!
Zwemdiploma verplicht

 



BSO het Lint
01 augustus t/m 05 augustus

Donderdag
Jungle Karaoke Party
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits komen voorbij tijdens
deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!
Mad science workshop Wetenschap voor detectives

10.00-11.00 en 11.30-12.30 bij DTB
In de jungle hebben ze veel te maken met stropers en smokkelaars want daar kan je je goed verstoppen
tussen alle planten. Gelukkig leren we van een echte professor hoe we deze smokkelaars aan kunnen
pakken!
Douanespel
De smokkelaars moeten proberen het smokkelwaar over de grens te smokkelen zonder getikt te
worden door de douaniers. Welk team brengt het meeste geld bij de posten?

Vrijdag
Krokodillenbal
De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden. Gewapend met een bal beginnen we met
het uitschakelen van de staart. Lukt het ons samen?
Waterfietsen in Schipluiden

Zelf te organiseren
We gaan lekker waterfietsen in de vaart van Schipluiden. In Schipluiden hebben ze genoeg
waterfietsen om lekker over het water te touren.
We gaan op de fiets hier naar toe.

 



BSO het Lint
08 augustus t/m 12 augustus

Gaan met die liaan zomervakantie week 5 Alligators,
Piranha's en Lekkerbekken.
Hallo allemaal,

In de jungle zijn survival skills mega belangrijk! Er is geen elektriciteit,
drinkwater en ook geen Wi-Fi. Googelen? Dan kan helaas niet! Je bent volledig
op jezelf aangewezen. Door je kennis te gebruiken kun je de jungle tot een hele
fijne en veilige plek maken, voor jezelf én voor elkaar.

We leren om eerste hulp te geven met behulp van geneeskrachtige planten.

Tijdens Expeditie Robinson worden jullie vaardigheden getest. Het komt dan
aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van je zintuigen.
Slagen jullie voor deze spannende proeven? Kom ook naar de BSO en word een
echte survival expert!

Groetjes van het BSO team

Maandag
Word een echte scout
Yalahiii! Dit is de openingsgroet van de welpen bij de scouting. Het
betekent 'laten wij gaan jagen!' We gaan allemaal scouting-activiteiten
doen. Wie is de beste padvinder van ons allemaal?!
Groentechips
Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van allerlei soorten
groente. Lekker, mooi van kleur en te gebruiken als bijgerecht of
tussendoortje.

 



BSO het Lint
08 augustus t/m 12 augustus

Dinsdag
Jungle in de nacht
Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt vreemd, maar het kan! Laat je creativiteit de
vrije loop en speur met je 'zaklamp' in de donkere jungle naar allerlei wilde dieren...
Gelblasten en paintballen bij Outdoor Delft.

11.00-12.30 uur.
Gelblasten is een variant op paintball maar dan voor kinderen vanaf 7 jaar. Hiermee schieten we met
water kogeltjes in plaats van verfkogels. Voor de kinderen van 9 jaar en ouder gaan we paintballen.
Kom op de fiets!
Gaan met die Liaan

14.00-16.00 uur.
In gymzaal het Lint wordt de gymzaal om getoverd naar lucht acrobatiek. Kan jij in de doeken en ringen
slingeren als een echte aap? We krijgen deze workshop aangeboden van onze circus docent met
assistent.
Per uur kunnen er 16 kinderen deelnemen.

Woensdag
Aardappels poffen
Aardappels poffen is één van de lekkerste manieren om aardappels te bereiden. Met de magnetron
gaat dat het snelst, maar in de oven of zelfs op de barbecue worden ze nog lekkerder!
Maak een vishengel
Maak van je eigen tak een vishengel! Boren, draad spannen en een dobber vast zetten. Daarna gaan we
echt vissen met de vissen zoekkaart. Welke vissen zitten er bij jou in het water?
Uitstapje Gevangenpoort in Den haag
Maak kennis met de vier hoofdpersonen van de Gevangenpoort: de gevangene, de beul, de rechter en
uw speciale gastheer, de cipier. Zij vertellen je over hoe het er aan toe ging in de Gevangenpoort. Voor
kinderen is er een speciale audiotour. In de tentoonstelling valt er veel te ontdekken: hoe zwaar is een
blok aan je been? En hoe werken duimschroeven? Aan het einde van het bezoek is er een game waarbij
ze in de rol van een rechter kruipen.
Voor jonge kinderen (onder de 8 jaar) is de Gevangenpoort minder geschikt.
https://gevangenpoort.ticketteam.com/#/tickets/entrance-tickets

 



BSO het Lint
08 augustus t/m 12 augustus

Donderdag
Expeditie Robinson
Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van zintuigen. Alleen de
personen die alle eigenschappen bezitten kunnen de proeven tot een goed einde brengen.
Koken op zonne-energie
We maken onze eigen oven op zonne-energie. Natuurlijk moet deze ook getest worden. Tosti uit eigen
oven, doe je mee?
Verstoppertje in het donker
In de gymzaal kan je het lekker donker maken. Zet alle materialen neer om achter te verstoppen.

Vrijdag
Jungle rugby
Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen tonen. Wie krijgt de rugby als eerste in de
waterbak?
Hutten bouwen
Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of observeer dieren vanuit de hut.

 



BSO het Lint
15 augustus t/m 19 augustus

Gaan met die liaan: zomervakantie week 6.
Alligators, Piranha's en Lekkerbekken.
Hallo allemaal,

De laatste week van de vakantie is helaas alweer aangebroken. Wij sluiten deze
vakantie op een feestelijke manier af: we gaan op het strand leren
sandboarden, surfen en body boarden.

Maak bijvoorbeeld eens coole dreadlocks, zoals Tarzan. Of maak een
grrrruwelijke lekkere leeuwensnack. Apenkooien mag natuurlijk ook niet
ontbreken, toch?!

Als slagroom op de taart gaan we lekker dansen in het schuimbad op de aller
laatste vakantie dag!

Groetjes van het BSO team

Maandag
Apentikspel @ gymzaal het Lint
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet
geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je lekker
uit!
Samen met DTB
Tropische ijslolly
Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in maar daarna: wow dat
wordt smullen! Watermeloen gecombineerd met kokosmelk geeft zo'n
heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!
Stop motion
We maken heel veel foto's, veranderen elke keer een klein beetje aan de
opstelling en plakken dan de foto's achter elkaar. Nu lijkt het net een
filmpje! Niet makkelijk, maar wel cool!

 



BSO het Lint
15 augustus t/m 19 augustus

Dinsdag
Zon zee en strand sportdag

9.45-17.00 uur
Alle kinderen met zwemdiploma A en B gaan mee naar het strand van Hoek van Holland. We volgen
lessen voor surfen, bodyboarden gaan sandboarden door de duinen. Vergeet vooral je zwemspullen en
zonnebrand niet!
Kom op tijd want we gaan vandaag met een touringcar naar dit uitstapje. Zwemdiploma A en B
verplicht.

Woensdag
Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een
leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!
Speeltuin Poptahof
Met mooi weer kan je spelen met water en zand. Klim, klauter, glij, balanceer en schommel in de
speeltuin. Maak mooie stoepkrijttekeningen of speel een partijtje voetbal, hockey, ratten en raven of
vloer is lava.

Donderdag
Dansende slangen & vliegende vliegers
Laat een slang dansen en een vlieger opstijgen in de lucht. Allemaal met de kracht van een magneet!
Tegelijkertijd leer je wat voor dingen magneten aantrekken
Uitstapje Jumpsquare
Bij Jumpsquare Rijswijk kan je verschillende tijden springen op trampolines of airtracks. Boek vooraf
een reservering en heb een uur tot 2 uur spring plezier!
Kom op de fiets en trek makkelijke sportieve kleren aan!
Dready dreadlocks
Met het juiste materiaal en wat oefening maak je zelf kleurrijke dreadlocks voor kort en lang haar. Of
verstevig je zelfgemaakte dreadlock en gebruik ‘m als haarband! Je eigen trendy haarlijn...hoe stoer is
dat?!

Vrijdag
Healthy Lion
Kennen jullie het Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel.
Wij maken hier de gezonde variant van!
Afsluitende schuimparty en springkussens

11.00-16.00 uur
We sluiten de vakantie af in een schuimbad en springend op de kussens.

 


