Beschrijving Kinderactiviteiten Zomervakantie 2022
21-07 Klimpark
Een klimpark is een geweldige ervaring. Het parcours leg je af door van platform naar platform
te lopen. Onderweg kom je verschillende spannende hindernissen tegen. Van een brug met
losse balkjes tot een verticaal net en van een evenwichtsbalk tot een V-brug met 1 touw laag en
2 touwen hoog, De hindernissen zijn stuk voor stuk verschillend en uitdagend.
De minimum lengte voor een kind om mee te kunnen doen is 1.20 m.
LET OP! Met kinderen tussen de 1.20 meter en 1.40 meter dient er ALTIJD een volwassene mee
te klimmen!
Het is verstandig om makkelijk zittende kleding aan te trekken. Ook raden wij sportschoenen
aan. Omdat je op hoogte bent en er verschillende mensen onder je door lopen, is het
aantrekken van een rokje of jurkje niet handig.
21-07 Boogschieten
Boogschieten is een hele leuke en laagdrempelige activiteiten die eigenlijk voor iedereen goed
te doen is. Oké.....je hebt er wel wat kracht voor nodig, maar iemand met wat minder
kracht kan met een paar trucjes toch het bord nog wel raken. Er wordt altijd begonnen met de
basisinstructies en daarna schiet iedereen een paar oefenpijlen.
26-07 Fruittaart maken met eetbare bloemen
Samen met Jacolien maak je de meest fantastische kleurige fruittaart. Met veel soorten fruit en
versierd met eetbare bloemen. Als de taart klaar is, gaat die in een mooie doos mee naar huis.
En we maken samen nog een mooie taart voor Cosis waar we te gast zijn èn natuurlijk ook voor
Marco Weening, omdat hij altijd voor het heerlijke fruit zorgt.
27-07 en 10-08 Kabouters maken
In Harkstede gaan we een eigen Kabouterpad maken rondom het Cosis-terrein. Daar zijn veel
kabouters voor nodig, grote en kleine. Die gaan we samen maken tijdens enkele middagen. We
gaan in drie workshops voldoende Kabouters maken om een mooie route uit te zetten met
leuke opdrachten. Op 25-08 kun je je opgeven om het Kabouterpad mee te lopen en af te
sluiten met een picknick.
09-08 Wellness
Een verwenochtend waarin haar, gezicht en nagels gestyled worden. Helemaal zoals je het zelf
mooi vindt. Met een fotoshoot na afloop.
09-08 Bingo
Winnen is altijd leuk. Dat kan door mee te doen met de Spetterende Bingo, waar vele mooie
prijsjes te winnen zijn. Voor twee leeftijdscategorieën. Klaar met de bingo? Dan kun je nog tot
17.30 uur buiten een balletje trappen. Er is ranja, fruit en nog wat lekkers.
09-08, 10-08 en 12-08 Zomermusical Rapunzel
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HART-stee organiseert ook dit jaar weer een Zomermusical. Dit jaar wordt het verhaal van
Rapunzel gespeeld. Bandiet Flynn Rider besluit zich te verstoppen in een toren als hij gezocht
wordt maar wordt gegijzeld door Rapunzel die wil dat hij haar helpt bij het ontsnappen uit haar
gevangenis. Ze gaan een bijzonder verbond aan. Prinses Rapunzel is namelijk als baby gestolen
uit het paleis van haar ouders en door een heks genaamd Mother Gothel opgesloten in een
verborgen hoge toren, waar ze onmogelijk uit kan ontsnappen.
In drie dagen leer je alles. Van acteren, zingen, dansen tot decor maken. En daarna is er
natuurlijk de Met speciale ceramiekverf decoreer je je eigen beker of bordje. Met een kwast of
door te stippelen. We hebben mooie voorbeelden klaar leggen. Heb je een eigen
tegeltjeswijsheid? Die kun je natuurlijk ook kwijt.
11-08 Sport & Spel met donuts
Samen met medewerkers van Sport & Bewegen van de Gemeente Midden-Groningen zetten we
op de velden van voetbalvereniging Harkstede een mooi en afwisselend spelcircuit op, waar in
teams gespeeld gaat worden. Tussendoor gaan de teams om de beurt in de kantine donuts
versieren (en opeten natuurlijk) met Ilona. Natuurlijk is er ook ranja en overheerlijk fruit van
Marco Weening.
20-08 en 27-08 Waterskien
De leden van watersportvereniging TSVG laten je op een ontspannen manier kennis maken met
de watersport. Eerst voorzien ze je in een kwartiertje van een passende wetsuit, skiboard en
kennis van de basisregels. En dan ga je de baan op. Naast waterskien kan er ook geoefend
worden met het wakeboard. Met de coaching van de begeleiders moet het lukken de eerste
bochten te maken. Vergeet niet een handdoek mee te nemen voor na afloop.
24-08 Serviesgoed dotten
Beschilder je eigen bordje, kop of tegeltje met speciale keramiekverf. Met een kwast of door te
stippelen maak je de mooiste ontwerpen, figuren of teksten. We hebben voorbeelden bij de
hand. Doe niet je mooiste kleren aan, want je zou kunnen knoeien.
24-08 Djembé workshop
Door samen te trommelen maak je mooie muziek en kun je je lekker uitleven. Iedereen kan het
leren. We beginnen eenvoudig en eindigen spectaculair.
25-08 Kabouterpad lopen met picknick
We zetten een kaboutermuts op, pakken een knapzak en gaan op pad. We lopen een route met
instructies en doen onderweg allerlei “kabouter” opdrachten. Daar horen dansen en zingen ook
bij. Aan het einde van het Kabouterpad pakken we onze knapzak uit om te picknicken. Dat
wordt smullen.
Met de kleinsten lopen de ouders mee of zijn in de buurt (bijv. op het terras bij Cosis).
26-08 Ponyrijden
Paardrijden is een fantastische sport. Bij paardrijden is het contact tussen mens en dier
bijzonder groot. Dat contact kan met kinderen al heel jong plaatsvinden. Een uurtje
kennismaken is dan ook een fantastische ervaring.
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26-08 Waterspektakel met ijs
Het is een traditie om de zomervakantie af te sluiten met een waterspektakel. Op het terrein
van de voetbalvereniging Harkstede kun je je vermaken op een 40 meter lange stormbaan, een
dubbele buikschuifbaan en een groot springkussen. Ruben’s ijskarretje komt trakteren, er is
ranja en natuurlijk heerlijk fruit van Marco Weening. Voor de ouders hebben we koffie en thee.
Zwemkleding en een handdoek meenemen is handig.
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