
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vier je Kinderfeestje bij Markant 

Outdoorcentrum! 

Informatieboekje  



Kinderfeest dagen! 
 

In dit boekje wordt een uitleg  gegeven over het leukste kinderfeestje van de 

Achterhoek! Dit vindt plaats op zaterdag 15 en zaterdag 29 juni 2019.  

 

De activiteiten 

Vlotbouwen 

Samen met de instructeur gaan jullie als team een 

vlot bouwen. Daarna wordt het natuurlijk op het 

water getest en volgt er een wedstrijdje tussen de 

verschillende vlotten.  

Survivalrondje 

Op het terrein van Markant outdoorcentrum is een 

route uitgezet waarin allerlei survivalhindernissen zijn 

verwerkt. Hieronder ook  een spannende touwbaan 

over het water van meer dan 25 meter! Deze route 

leg je af onder begeleiding van een instructeur.    

Archery Tag 

Archery Tag is een kruising tussen trefbal en 

paintball, maar dan met pijl en boog. Pijlen met 

foamballen waardoor je op elkaar kunt schieten 

zonder pijn en blauwe plekken. Je gezicht wordt 

beschermd met een paintball masker. Er wordt een 

dynamisch spel gespeeld waar snelheid, 

behendigheid, spelinzicht en teamwork belangrijk 

zijn om te winnen!  

Broodjebakken (pauzeactiviteit) 

Tijdens de pauze ga je een eigen deegbal op een stok 

wikkelen om hier vervolgens een heerlijk broodje mee 

te bakken boven een kampvuur.     

 

 



Het programma 
Gedurende de dag ga je de drie of twee activiteiten doen die op de vorige 

pagina zijn toegelicht. Tussen de activiteiten door vindt er een pauze plaats, 

waarbij je ranja krijgt en een broodje gaat bakken boven een kampvuur. Elke 

activiteit duurt drie kwartier en de pauze duurt een half uur. Voorafgaand aan 

het kinderfeestje krijg je een schema van Markant met een overzicht van de 

activiteiten die je gaat doen en een uitleg hoe laat je bij een bepaalde activiteit 

moet zijn. Bij arrangement 2 zullen wij de activiteiten indelen, we kunnen 

hierin altijd proberen om met voorkeuren rekening te houden. 

Een plattegrond met verwijzing naar de activiteiten is te zien op de volgende 

pagina. De tijdsindeling van het kinderfeestje wordt in onderstaande tabellen 

weergegeven.  

Arrangement 1: 

Tijd: Wat ga je doen?  

14:00 – 14:45 Eerste activiteit  
14:45 – 15:30 Tweede activiteit 

15:30 – 16:00 Broodje bakken en ranja op het middenterrein 
16:00 – 16:45 Derde activiteit 

17:00 – 17:30 Eventueel afsluiting met puntzak friet 
 

Arrangement 2: 

Tijd: Wat ga je doen?  
14:45 – 15:30 Eerste activiteit 

15:30 – 16:00 Broodje bakken en ranja op het middenterrein 

16:00 – 16:45 Tweede activiteit 
17:00 – 17:30 Eventueel afsluiting met puntzak friet 

 

Prijzen 
Arrangement 1: 3 activiteiten inclusief broodje bakken   € 14,50 p.p 

Arrangement 2: 2 activiteiten inclusief broodje bakken   € 12,50 p.p 

 

Extra bij te boeken: Puntzak friet als afsluiting    € 3,00 p.p 

Extra bij te boeken: Puntzak friet met snack    € 5,00 p.p      

 

 



 

Praktische informatie 

 Het programma is inclusief ranja, en een broodje boven het kampvuur.  

 Ook ouders kunnen nadien een frietje mee eten (graag vooraf aangeven) 

 Het adres is Gildeweg 7 in Braamt 

 Voorafgaand aan de activiteit graag melden bij de receptie 

 Er zijn voldoende omkleedmogelijkheden 

 Het minimum aantal deelnemende kinderen is 5 

 Er wordt geadviseerd om zwemkleding en/of sportkleding te dragen 

tijdens de activiteiten 

 



Activiteiten & Plattegrond 

 

1. Vlotbouwen en varen 

2. Survival rondje 

3. Archery Tag 

4. Broodje bakken  
1

 

2

 

3

 

4

 

Meldpunt: Receptie Markant Outdoorcentrum 


