
Vakantieweek 2021 
De Graafse Akker zet de bloemetjes buiten 

We gaan weer op vakantieweek! Dus haal je kampeertent uit de 
berging, controleer of de stokken er nog bij zitten en of er nog een 
paar haringen recht zijn? Mooi! Dan gaan we de bloemetjes maar 
eens buiten zetten. 

Gelukkig staan op de akker de bloemen altijd buiten, dus dat gaat 
een dikke giga week worden met heel veel leerzame workshops en 
ontzettend veel groen plezier. 

Natuurlijk is de vakantieweek 3x niks zonder jullie! Als de 
allermooiste bloemen van de akker. Daarom horen we graag of je 
er ook dit jaar weer bij bent. We vragen dus aan iedereen die de 
vakantieweek bezoekt om zich van te voren even in te schrijven. 

Het programma ‘Plak & Knip’ 
Tijdens de vakantieweek is er natuurlijk weer programma. Een programma dat zo is 
opgebouwd dat we al jouw hulp kunnen gebruiken, ook bij het verder invullen van het 
programma. Tijdens de pizza-avond is er al veel input gegeven voor het programma maar er 
is nog ruimte voor meer! Dus heb je nog een idee, experiment, activiteit of workshop weet je 
het nog niet helemaal zeker? Of weet je al precies wat het moet zijn? Dus doe mee met de 
plak & knip neem contact op met Bram hij denkt graag met je mee en zorgt dat jij ook dit 
jaar de bloemetjes buiten zet! scrol naar beneden voor het programma tot nu toe. Mail: 
Bram@transfarmers.nl 

Ma, di, do en vrij ochtend: 
Speelhuis bouwen voor kinderen met Saskia.  
Er is iedere dag plek voor 3 kinderen + 1 volwassenen 
 

10-12 uur 
(voor kinderen) 

middag 
 

18-19 uur 
(diner)  

20-22 uur 
(volwassenen) 

Zaterdag 
24 

 
Eerste 
voorbereidinge
n 

  

Zondag 25 
 

Opbouw kamp 
+ zoek je plekje 
v.a. 14u 

  

Maandag 
26 

10-12u Eenvoudige 
elektronica 8+ 
 
10-10.30u 
Tikspelletjes 

Werken op 
akker en klusjes 
voor de 
Vakantieweek 
opknappen 
 

Koks: 
wilma 
hulpkoks: 
1.nienke 

2.laurijn 

19:00-2030 
Buikdansen met live 
muziek 
 
Verhalen vertellen 
 

mailto:Bram@transfarmers.nl


3.vriendin 
laurijn 

Vakantieweek t-shirts 
maken 
 
19.30u Kinderen 
voorlezen 

Dinsdag 
27 

Ballonfiguren 
maken 
 
Filosofie zonder 
volwassenen 
 
Vakantieweek t-
shirts maken 
 
Akker yoga 

Werken op 
akker en klusjes 
voor de 
Vakantieweek 
opknappen  
 
Werk excursie 
Tuinderij 't 
Wild 

Kok: 
Andreas 
 
hulpkoks: 
1 Marijn 
2 pascal 
3. 
 

Sleutelhanger/armban
d macramé 
 
Akker yoga 

Woensdag 
28 

Brood bakken  
 
Zeepbaan 
 
Eensnarige gitaar 
bouwen 

Werken op 
akker en klusjes 
voor de 
Vakantieweek 
opknappen 
 
Klimtechnieken 

Kok:Remk
o 
1. Carla 

2. Dorien 

3. Els 

iemand 
voor de 
bbq? 
     
 

Levend Cluedo 
 
Genieten van vinyl 

Donderda
g 29 

Muziekinstrumente
n maken  
 
Insectenhotel 
bouwen 4+ 
  
Akker in beweging 
 
Verhalen vertellen 
10+ 

Werken op 
akker en klusjes 
voor de 
Vakantieweek 
opknappen 
 
Poppenkast 
Opgepast  
 
Hoelahoepen 
voor 
volwassenen 

Kok: Mara 
/ Albert/ 
rogier 
 
Hulpkoks: 
Robin en 
Pascal 

Lepels snijden  
 

Pils proeverij en 
filosofie 
 
Presentatie verhalen 
vertellen 

Vrijdag 30 Speurtocht 
 

 
koks : 
jochem en 
Meindert 

DJ Buurman Bart  
 
Flower Power party 



Schminken en 
verkleden 

hulpkoks: 

1.Dorien 

2.els     

 

 

Zaterdag 
31 

Werken op de akker 
en  
opruimen 

Opruimen 
  

 

Checklist voor deelnemers: 
 Wat heb je nodig aan materiaal? � Materiaallijst. Kan je dit zelf regelen of heb je wat 

van ons nodig? 
 Als je het zelf regelt graag eerst laten weten hoeveel het kost (max 25 euro) 

en geef dan het bonnetje aan ons. 
 Hoe lang verwacht je dat je activiteit duurt? 
 Heb je hulp nodig bij de voorbereiding en uitvoering? 

 


