
 

 

 

 

Uitleg activiteiten 

Sommige activiteiten behoeven enige uitleg, opmerkingen of willen we eruit laten springen. 

Hieronder volgt een opsomming. Mochten er nog vragen zijn dan weet je ons te vinden! Het 

handigste is om te mailen naar vrijetijd@jeugddorpdeglind.nl. 

Archery Tag | 11 juli 

Archery Tag is het beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en paintball, maar dan met pijl 

en boog! Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale foam-tops kan het spel gespeeld worden 

zonder pijn en/of blauwe plekken. Je moet in beweging blijven. Niet alleen om jezelf te beschermen 

maar ook om pijlen te bemachtigen zodat je weer ten aanval kunt gaan. Klik HIER om een voorbeeld 

filmpje te bekijken. 

Mountainbiken | 12 + 14 juli 

Heb je zin om mee te gaan crossen in de omgeving? Wij hebben zelf een aantal fietsen en helmen tot 

onze beschikking, deze zijn wel vrij groot. Bij deze activiteit is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Mocht je over een eigen mountainbike beschikken dan kun je altijd aansluiten. 

Vlot bouwen | 26 juli 

Lijkt het niet ontzettend gaaf om zelf een vlot te bouwen? En daarmee daarna te racen rondom 

schateiland! Dan gaan we dit toch gewoon doen? Je kunt je individueel of met een groepje opgeven. 

Voor deze activiteit is het echt verplicht om een zwemdiploma te hebben.  

Vossenjacht | 27 juli 

Ga in De Glind op zoek naar mensen die iets geks doen of verkleed zijn. Deze mensen noemen we 

vossen. Lukt het om alle vossen te vinden? Zijn er nog mensen die vos willen zijn? Dan horen we het 

heel graag! 

Jachtseizoen | 11 augustus 

In ‘Jachtseizoen’ ga je op jacht gaat naar ontsnapte boeven. Zij krijgen een aantal minuten 

voorsprong en de jagers gaan er achteraan. Om de zoveel tijd krijgen de jagers de locatie van de 

boeven door, maar deze gaan er dan natuurlijk snel weer vandoor! Voor deze activiteit is een 

mobiele telefoon vereist. Neem je deze of een begeleider mee? 

Kolonisten van Catan toernooi | 11 augustus 

Kolonisten van Catan is het meest gespeelde bordspel van de laatste tijd, maar wie mag zichzelf 

Koning Catan noemen? Er worden deze dag verschillende potjes gespeeld (op tijd) om te kijken wie 

er op het einde aan de winnaarstafel zit. Heeft er iemand nog een kolonisten spel die we kunnen 

lenen? 

Workshopcircuit Panna knock-out | 15 augustus 

Op deze dag worden er verschillende workshops verzorgd door professionals: Panna knock-out, 

breakdancen, beatboxen en urban. Je draait in een groepje langs al deze workshops en bij elk 
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onderdeel krijg je tips en tricks. Voor dit onderdeel is eerder aanmelden een vereiste: 15 juli is de 

uiterste aanmelddatum! Ben je er ook bij?  

Mooiste dorp van Gelderland | 16 augustus 

Het televisieprogramma Zomer in Gelderland komt naar De Glind. Wij strijden mee om de titel 

‘Mooiste dorp van Gelderland’! Door de dag heen worden er opdrachten voltooid. Zo is er ook een 

bouwopdracht. Wat we precies moeten bouwen horen we pas 16 augustus, maar dat het groots gaat 

worden, dat is duidelijk! We zoeken nog stoere jongelui die mee willen bouwen en schilderen. Meld 

jij je aan?! Ook wordt er een tribune op het voetbalveld opgebouwd. Iedereen is welkom om hier te 

live uitzending te aanschouwen. Gaaf toch! Kom je ook kijken hoeveel geld erop wordt gehaald door 

ons Glindonese team? 

Demonstratie + workshop smederij | 18 augustus 

Voor de Glindster word zowaar een echte smederij opgetuigd. Hier komt een smid ons de kneepjes 

van het vak leren. Daarna moeten we uiteraard zelf aan de slag!  

https://www.gld.nl/zomeringelderland

