
• Hang de poster thuis op
• Liever de zomervakantie survival challenge poster digitaal? Check www.gorinchembeweegt.nl 
• Kies elke dag van de zomervakantie een challenge
• Challenge gedaan? Check  
• Deel je challenge/belevenissen op instagram, Facebook en TikTok  #gorcumsezomerchallenge 

�

Survival challenges
� Maak en doe je eigen 7 minuten Work Out.
� Teken of schilder een zelfportret.
� Maak een stoepkrijt mozaïek.
� Speel een (bord)spel
� Maak een puzzel.
� Deel je mooiste/hoogste/vetste Lego bouwwerk.
� Maak je eigen tie dye T-shirt.
� Deel je favo TikTok dansje
� Help met een klusje in huis.
� Bouw een hut in de tuin of huis
� Maak een vloer is lava parcour thuis.
� Lees een (strip)boek.
� Doe iets goeds voor een ander.
� Schrijf een verhaal over alle zomervakantie

survival challenges, die je hebt gedaan. 
� Ga picknicken in de tuin.
� Leer een nieuw TikTok dansje.
� Ren je rot. Hoeveel stappen zet jij op een dag?
� Hou een waterballonnen gevecht.
� Vul je waterpistool met waterverf en ‘schiet’ je eigen schilderij.
� Versier je boterham met gezonde dingen.

10+ survival challenges
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Zomervakantie
Survival Challenge
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Train onder begeleiding met ons mee!
Elke woensdag CrossFit Teens!

App ons voor de locatie & tijden!
06 41 25 94 52

Schop jij het tot Gorcums kampioen latje 
trap? Dinsdag 4 augustus van 10:00 tot 

12:00 uur voor de jeugd t/m 16 jaar.  

Elke dondermiddag om 16 uur Sportieve 
spelactiviteit bij POGO. Info en aanmelden 

insta: bendr.gorinchem

Elke donderdagavond om 19.00  uur inloop 
in de Rozenobel. Kom chillen, een spelletje 

doen of creatief bezig zijn. Info en 
aanmelden insta: bendr.gorinchem 

Ooit je eigen coversong willen opnemen? 
Heb jij een zelfgeschreven tekst? Elke 

maandag ben je welkom in de studio van 
het Jongerencentrum The Mall om je eigen 
track op te nemen! Maak een afspraak met 
jongerenwerker Matheus via 06 5101 3640.

Doe elke woensdagavond mee met ons 
online FIFA toernooi. Aanmelden? Stuur een 

appje naar jongerenwerker Matheus via 
06-51013640.

Alleen voor meiden! Maak de mooiste 
Galaxy Jar die er is. Wil jij een tof tasje met 

spullen waarmee je dit kan maken? 
Geef dat door via eline.wittekoek@yfc.nl of 

06 28 8534 21 voor vrijdag 24 juli. 
Let op: er zijn 25 tasjes beschikbaar!

Met welke sport(en) wil jij gratis
kennismaken tijdens de Gorcum 

Sportmaand? www.sportingorinchem.nl.

www.instagram.com/gorinchembeweegt. 
Welke Gorcumse sport challenge deel jij? 

Meld je aan voor de jeugd circuit training via
https://www.physical-performance.nl/

kids-performance-training/
Eerste keer mag je gratis meedoen!

Train onder begeleiding met ons mee!
Elke dinsdag CrossFit Kids!

App ons voor de locatie & tijden!
06 41 25 94 52

“Hoe vier jij jouw sportsucces? 
Ga via www.mooost.nl naar bladzijde 9 van 

het doeboek “Ik en mijn Sportplezier” en 
maak er een tekening van!”

Het weekend begint bij SVW! 
Elke zaterdagmorgen fun en voetbal van 
9:30 tot 11:00 voor de jeugd t/m 12 jaar.

Schop jij het tot Gorcums kampioen latje 
trap? Dinsdag 4 augustus van 10:00 tot 

12:00 uur voor de jeugd t/m 16 jaar.  

Houd je hersenen actief en doe iedere dag 
een schaakpuzzel op onze website

www.giessenlinge.nl

Bewegen is gezond! Doe mee met onze 
dagelijkse challenges tijdens de Athletes 
in Action week! Bezoek hiervoor onze 

Facebookpagina:
https://m.facebook.com/AiAHaarwijk 

Meld je aan voor de jeugd circuit training via
https://www.physical-performance.nl/

kids-performance-training/
Eerste keer mag je gratis meedoen!

Lekker en gezond! Maak een smoothie 
van blauwe bes en banaan.

Kijk op https://www.yulius.nl/smoothie/  
voor de bereidingswijze.

www.instagram.com/gorinchembeweegt. 
Welke Gorcumse sport challenge deel jij? 

Voor kinderen uit groep 3 en 4 om in de 
zomer lekker door te lezen. 

Ga op leesreis naar verre oorden via 
http://www.vakantie-lezen.nl/ 

Haal een landkaart op bij jouw bibliotheek, 
doe de opdrachten en verzamel alle stickers!

Vind je het leuk om een vakantie doeboek 
te ontvangen en zit je in de leeftijdscategorie 

van 4 t/m 12 jaar? Mail dan naar
info@kindcentrumalexandra.nl

Sla je slag met minibridge! 
Mail naar slajeslag@lvdherik.nl 
voor een eerste kennismaking. 

Kom je deze vakantie naar het VVV kantoor 
om de gratis puzzeltocht door Vesting 

Gorcum op te halen?

Met welke sport(en) wil jij gratis 
kennismaken tijdens de Gorcum Sportmaand? 

www.sportingorinchem.nl.

Buitenspelen is gezond!
Haal jij de 2 uur per dag?

Elke woensdag mag je de kunstwerken In het 
Gorcums Museum in beweging zetten. Alles 

draait en maakt geluid door jou. Kom met een 
volwassene en na afl oop word je uitgedaagd 

om een eigen kunstwerk te maken dat beweegt. 
Zie www.gorcumsmuseum.nl/zomeractiviteit

Maak kennis met het kakelverse
“programma van Gijs” dat vanaf deze zomer 
het hele jaar door gereserveerd kan worden. 

Kijk op www.natuurcentrumgorinchem.nl 
voor meer informatie.

Wist je dat je via  www.limonadebrigade.nl  
een speelbox kunt reserveren voor een periode 

van twee weken?

Kijk op www.limonadebrigade.nl om mee te 
doen aan onze online activiteiten.

Vind de schatkist! Zoek de eerste aanwijzing 
bij de BSO, die in het gebouw zit van twee 

basisscholen.

Wist je dat je via  www.limonadebrigade.nl  
een DOELAB box kunt reserveren, een speciale 

activiteit ontworpen door een kunstenaar, 
voor een periode van een week?

Handen en voeten pad spel is op te halen bij 
Syndion locatie: Nieuwstad 7a. Wie haalt het 

snelste en foutloos de fi nish?  

Let’s Go. Ga naar www.gobond.nl voor de 
spelregels en speel Go.

Maak je eigen drumstel van afval/ keuken 
materiaal. Laat horen hoe het klinkt en stuur 

een fi lmpje naar info@helgabuitelaar.nl. 
Dan wordt er een tof compilatiefi lmpje van 

gemaakt.

Kijk op www.gkvgorinchem.nl/aia 
wat wij voor jou in petto hebben.

Lekker de zomervakantie doorbakken? Elke 
maandagmiddag komt er een nieuw recept 

op de Insta @sweetima78.
Gebruik de #iamsweet om ons je

bakcreaties te laten zien.

 www.iffg.nl Kom jij fi lm kijken op een 
bijzondere plek?! Maak een foto van je 

bezoek, laat ons weten wat je van de fi lm 
vond maak kans op 2 vrijkaartjes voor de 

volgende IFFG vertoning. Plaats je bericht op 
onze socials.

T/m 12 jaar survival challenges

18 juli t/m 30 augustus 


