Activiteiten voor middagdeel
ACTIEF
Beschik je als JV over een bepaald budget voor activiteiten zijn er verschillende dingen
mogelijk. Let hierbij wel op reserveren i.v.m. groepsgrootte. En vaak is het al snel prijzig…
Hieronder een aantal ideeën:
A. Bowlen
• Bowlingbaan in Leusden (ca. 15 min. rijden)
• 1 baan – 1 uur = €28.50
• Reserveren: https://dekorf.briqbookings.com/nl-NL
B. Klimbos
• Putterweg 81, 3886 PG Garderen (ca. 21 min. rijden)
• Schoolreis arrangement*
o Bij minimaal 25 personen
= 17.50 pp
o 36 t/m 100 personen
= 16.50 pp
• Meer info: https://www.klimbosgarderen.nl/
*Let op: Informeer naar de mogelijkheden via 0577-401506 of
aanvragen@klimbosgarderen.nl
GROEPSSPELLEN
Om het goedkoper te houden kun je als JV ook een activiteit in de stad gaan doen.
Amersfoort is daarvoor een prachtige plaats! (15-20 min. rijden) Hieronder verschillende
ideeën:
C. Vossenjacht
• Regel zelf ‘vossen’ uit bijv. eigen gemeente die die dag zich willen vermommen
• Laat de jeugd ze in groepjes zoeken in Amersfoort
D. Crazy 88
• Verdeel de JV in groepen en geef ze een lijst met opdrachten (dat kunnen er 88 zijn,
maar ook minder)
• Zorg ervoor dat ieder groepje beschikt over een telefoon met camera.
• De jeugd moet allerlei opdrachten uitvoeren en dit filmen/ fotograferen
• De groep met de meest voltooide opdrachten wint!
o Meer info: https://www.spelactief.nl/activiteiten/sport-spel/crazy-88

E. Puzzeltocht
• Zorg dat je een lijst met foto’s en/of vragen hebt van bepaalde plaatsen in Amersfoort.
• Laat de jeugd deze plaatsen zoeken in de stad
• De groep met de meest gevonden dingen/ beantwoorde vragen wint
F. Ruilspel
• Een klassiek campingspel, maar ook heel leuk in de stad!
• Verdeel de JV in groepen en geef iedere groep een klein item (bijv. een appel of een
potlood)
• Dit item moeten ze steeds ruilen tegen een groter/beter/duurder item. Dit kan met
winkels en/of mensen op straat.
• Doel: Een zo bijzonder mogelijk item weten te bemachtigen!
NATUUR/ EDUCATIEF
Uiteraard kun je ook met de groep de natuur in gaan, mocht daar interesse in zijn!
G. Israël centrum Nijkerk
• Adres: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk
• Steeds verschillende tentoonstellingen over Israël
• Op loopafstand van de Fontein waar het LCJ Jeugdappel -16 wordt gehouden.
! TIP: Reserveer van te voren voor je groep bij het Israëlcentrum.
H. Natuurgebied Delta Schuitenbeek
• Adres: Zeedijk 3861 MD Nijkerk
• Gratis parkeren
• Ook een vogelkijkhut
! TIP: Leuk te combineren met het Stoomgemaal Arkemheen, waar een
bezoekerscentrum is.
I. Oostvaardersplassen
• Parkeerplaats, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad (ca. 30 min. rijden)
• Mooi natuurgebied met wilde paarden, koeien en herten. Soms ook een vos. Verder
allerlei vogels.
• Ook een Buitencentrum van Staatsbosbeheer met info en toiletten

