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Gelieve aan klikken wat u wenst te gebruiken tijdens jullie verblijf. Wij 

zorgen ervoor dat alle gevraagde spullen gecontroleerd en beschikbaar 

zijn. 

 Strandcabine 
De lees- en prentenboekjes zitten steeds in de strandcabine. We vragen om ze na gebruik te 

controleren op ezeloren, gescheurde bladzijden, …  

Volgende zaken kunnen ter beschikking worden gesteld in de strandcabine: 

Srips 

☐50 à 60 stripverhalen 

☐70 à 80 stripverhalen 

Gezelschapsspellen 

Gelieve aan te duiden welke gezelschapsspellen u wenst te gebruiken tijdens uw verblijf. Voor het 

gebruik van de spelen wordt € 0,50/spel aangerekend.  

☐Dokter Bibber 

☐Ongelukslaan 13 

☐Twister Moves 

☐Muizenval 

☐3D Memo smurfen 

☐Ezeltje strekje 

☐Het Grote Basisschoolspel 

☐rara Wat doe ik 

☐Pisa 

☐Mikado (knikkerspel) 

☐Lach je rijk 

☐UNO Angry Birds 

☐Hippo Hap 
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Buitenspelen 

Gelieve aan te duiden welke spelen u wenst te gebruiken tijdens uw verblijf. Sommige van deze 

worden gratis ter beschikking gesteld, ook dan is het nodig om ze aan te duiden in deze lijst.  

☐Regenboogparachute (€ 1) 

☐4 sets KUBB’s (€0,50/set) 

☐Reuze “4 op een rij” (€1) 

☐Boomerang (gratis) 

☐Zaklopen (6 stuks) (gratis) 

☐Touw voor touwtrekken (gratis) 

☐Houten paaltjes voetbal (€ 0,50) 

☐Disc Deluxe (schijfwerpen) (€ 0,50) 

☐Jongleerballen(gratis) 

☐Balanceerbord (circus) (gratis) 

☐2 Frisbees (gratis) 

☐6 Markeringskegels 38cm hoog (gratis) 

☐Swooshbal (gratis) 

☐Evenwichtsbal (gratis) 

☐Flip bal (€ 5) 
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Bolderkar 

De bolderkar met strandspullen wordt steeds gratis ter beschikking gesteld van de jeugdgroep. Gelieve een 

keuze te maken voor uw komst indien u deze wilt gebruiken en wat er in de bolderkar moet zitten. Wij zorgen 

er dan voor dat alles gecontroleerd en beschikbaar is 

tijdens jullie verblijf. 

☐Bolderkar 

☐Zeefjes 

☐Schopjes & harken (klein) 

☐Vormpjes 

☐Gieters 

☐Kleine emmers ........... stuks 

☐Grote emmers (zandkasteel) ......... stuks 

☐Ballen 

☐Strandschoppen 65cm ...... stuks (max 12) 

☐Strandschoppen 85 cm ...... stuks (max 12) 

 

Varia 

☐Projector 

☐Extra grote polyvalente zaal ‘Bootshuis’ 

 

 

 


