10 &11 SEPTEMBER 2022 WOUDSEND

A
PROGRAMM
VOOR DE
JEUGD VAN
WOUDSEND

Als je 250 jaar geleden in
Woudsend was geboren, was
de kans groot dat je op één
van de zeilende kofschepen
mee had gevaren. Dan had je
een groot deel van de wereld gezien: Rusland, Egypte, Suriname,
Amerika – de schepen voeren naar alle windrichtingen.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

spelen we in het dorpshuis van 11.00 uur tot 16.00 uur de wereld van
jeugd uit die tijd na. Voor de jeugd van Woudsend worden die dag
diverse activiteiten georganiseerd.
VOOR DE OUDERS
Kinderen onder 8 jaar kunnen heel goed mee doen. We gaan er wel
van uit dat één van de ouders meekomt om assistentie te verlenen:
zowel in de sporthal als in de Pôllezaal/grote zaal kunnen we uw hulp
goed gebruiken en voor de kinderen is het leuker als ouders meedoen.
En natuurlijk staat de koffie klaar! Wilt u de kinderen een wit T-shirt
meegeven, dat ze ook mogen beschilderen?
En natuurlijk zien we u graag met de kinderen
op het matinee van zaterdag en zondag.
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In de sporthal leer je zeilen hijsen, mast klimmen, piraten verjagen, je roer
recht houden in de wind en nog veel meer. Voor alle leeftijden.

LAAT JE HANDEN WAPPEREN

Tijdens de zeereis wordt er veel gedaan aan boord. Ben je tussen
4 en 8 jaar kom dan matrozenkleding maken. Van 8 tot 12 jaar ga je je
eigen schip maken. Met jongeren van 12 jaar en ouder gaan we graffiti leren
maken op gebruikte zeilen; ga je eigen creativiteit ontdekken!

HAPJES EN DRANKJES

Tussendoor kun je eten en drinken.
Je kunt al voor €1,00 al een heerlijk
broodje knakworst bestellen.

PASSAGIEREN

Wil je even gaan kijken wat er in het dorp
en op de markt allemaal te doen is, vergeet
dan niet de puzzelopdracht mee te nemen.

UIT VOLLE BORST

Onder het werk werd er aan boord veel gezongen.
Dat gaan we deze dag ook doen.

ZONDAG
WAT IS ER VOOR DE JEUGD OP
ZONDAG TE DOEN?

Zondag gaan we met de jeugd van
11.00 tot 12.00 uur laten zien wat ze
zaterdag hebben gemaakt en
geleerd. Als je aansluitend naar
de theatervoorstelling van Theater
Draad wilt, vergeet dan niet te
reserveren (stuur een email naar
woudsend@dorpshuizen.nl en geef
door hoeveel plaatsen je wilt).
Kinderen die niet naar het theater
gaan, verwachten we om kwart
voor drie in het dorpshuis, zodat zij
zich kunnen voorbereiden op de
“matrozen-act”.

