Activiteitenmiddag “Wie zelf niet speelt….”
Plaats: Het Klimeiland, Rietpolderweg 300, Leidschendam
Tijd: 26 september 2021, van 12.00 uur - 17.00 uur
Let niet te veel op dit adres, sommige navigatiesystemen kennen het niet.
Raadpleeg voor routebeschrijving: https://www.wscvlietland.nl/klimmen/
klimeiland-locatie/

De Janusz Korczak Stichting organiseert een speciale middag om
samen te spelen en te ontdekken. Voor kinderen èn volwassenen
met vele uitdagende activiteiten. Wij vieren en spelen de uitgave
van “Wie zelf niet speelt, begrijpt er niets van!”
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Janusz Korczak Stichting
Onder redactie van Anouk Brink en Els van der Luit

Programma
12.00 u.
Opening van het Speelfestijn
Vanaf dat moment zijn er vele activiteiten waar je aan deel kunt nemen op het open
terrein. Je kunt ‘hoppen’ van de ene activiteit naar de andere… of blijven hangen waar
je geen genoeg van kunt krijgen.
* Je eigen CIRCUS (met Johan Both)
* acrobatiek, balanceren en jongleren… en iedereen kan het!
* Vrij spelen (met Martin van Rooijen)
* Je kunt vrij spelen met van alles en nog wat, zoek het lekker zelf uit
* Begrijpen met je handen (met Sabine Plamper)
* Krassen, verven, tekenen, klei, zand… iedereen is creatief
* Nieuwsgierig? Graag! (met Eveline Holla, samen met Kirsten en Wyna)
* Hoe werkt dat? Kun jij dat ook maken? Knutselen, bouwen, ontwerpen, en
ontdekken
* Avonturen in de wildernis (met Theo Cappon)
* Een speurtocht: ontdekken in de natuur, bloemen en beestjes zoeken, bekijken,
spelen en je eigen verhaal verzinnen
* Zonder muziek kun je niet leven (met Arie de Bruin)
* Samen muziek maken met leden van Klezbez (een Klezmerband), zingen, dansen,
body-rythm en je stem laten horen…
* Klimmen
* Je kunt (na een korte instructie) ook een éénmeter-klimparcours afleggen. Wie weet
krijg je dan zo de smaak te pakken, dat je daarna weer naar het Klimeiland wil! Wil je
nu al een uitgebreid klim- en klauterprogramma, dan moet je van te voren
reserveren: https://www.wscvlietland.nl/klimmen/klimparcours/. Je moet dan min.
een lengte van 1.40 m hebben. Hier moet je dan wel zelf apart voor betalen.
16.00 u.
16.30 u.

Enkele presentaties van de verschillende activiteiten en aansluitend klezmermuziek
Afsluiting van het programma

Neem je eigen picknickmand mee. Het terrein leent zich uitstekend om in het gras of aan
de waterkant te picknicken. Neem plastic zakken mee om op te zitten, als het gras
vochtig is.
Voor alle deelnemers is er gratis koffie, thee, water en limonade.
In de Kiosk van Het Klimeiland zijn voor eigen rekening ook consumpties te verkrijgen.
Je moet je wel van te voren opgeven!
Mail: info@korczak.nl en vermeld het aantal personen (volwassenen en kinderen)
Er wordt geen entree geheven. Wij vragen alle deelnemers (per familie) een vrijwillige bijdrage in de
kosten. Geef je een bijdrage van min. € 20,— dan ontvang je het boekje gratis.

