
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom

je weer gezellig kijken naar een

knotsgek avontuur?!

19:30 uur

Musical Aladdin – Acteer-
en Dansgroep
Kom weer oefenen zodat we

morgen kunnen stralen als

echte musicalsterren.

DONDERDAG 28 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah

ochtendgymnastiek!

10:15 uur

KIDSCLUB: Pauw
Vandaag maken we een pauw

op een heel bijzondere manier.

Met je handen zorg je ervoor

dat deze pauw er prachtig

kleurrijk uitziet! Trek wel kleren

aan die vies mogen worden,

want we gaan werken met verf.

10:30 uur

Musical Aladdin –
Decorgroep
De laatste werkzaamheden!

Vanavond staat er een prachtig

musicaldecor.

14:00 uur

Musical Aladdin –
Generale repetitie
De laatste voorbereidingen, de

laatste keer oefenen en alles

helemaal klaar maken voor de

première van vanavond! Neem

alles mee, want we oefenen

voor de laatste keer met alles

erop en eraan!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer

beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Première Musical Aladdin
Dames en Heren, jongens en

meisjes. Vier dagen lang is er

keihard geoefend voor deze

spetterende musical vol dans

en acteertalent. Dit is hét

moment waarop iedereen

heeft gewacht! Kom dit

spektakel bekijken en geniet

van deze fantastische musical.

VRIJDAG 29 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de

leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Vrolijke
Regenboog
Van deze kleurrijke regenboog

wordt je altijd vrolijk!

13:00 uur

De Bedrieger
Weet jij de bedrieger te

ontmaskeren? Of ben jij de

bedrieger? 

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige

theatershow met jouw enige

echte theatervriendjes! Kom

gezellig kijken wat ze vandaag

toch weer beleefd hebben!

21:00 uur

Levend Stratego 10+
Wie overleeft dit slagveld en

verzamelt de meeste punten?

Vanaf 10 jaar.

21:00 uur

Klaverjassen
Kom gezellig een kaartje

meeleggen bij Flavours.

Iedereen is welkom. 

 Zomer week 30

23 tot en met 29 juli 



Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuke vakantie want wij

organiseren allemaal leuke activiteiten voor

jong en oud! Voor alle activiteiten geldt,

tenzij anders aangegeven, dat er wordt

verzameld bij de recreatieruimte. Bij slecht

weer of onvoldoende deelname wordt er

altijd een vervangende activiteit

georganiseerd. Lees maar snel wat er

allemaal te doen is en dan hopen wij jullie te

zien bij één van onze leuke activiteiten!

Fijne vakantie en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 23 JULI 

9:00 uur

Massage
Vandaag kunt u genieten van

een heerlijke massage. Bij de

receptie vindt u meer

informatie over de te boeken

massages en kunt u zich

inschrijven. 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd

voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Safaridieren
Weet jij welke dieren je

tegenkomt op safari? Kom

gezellig knutselen en je komt er

snel genoeg achter!

13:00 uur

Safari-Avonturen-Tour
Ga jij mee op de Safari-

Avonturen-Tour? Deze

bijzondere tour brengt ons

langs verschillende dieren zoals

olifanten, giraffen en

nijlpaarden. Deze tour is

uitermate geschikt voor alle

kinderen van 3 t/m 7 jaar.

14:00 uur

Brandweer
waterspelletjes
De mannen van de vrijwillige

Zanderij brandweer verzorgen

weer leuke (water) spellen op

het sportveld. Kom je ook

meedoen? 

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

19:30 uur

Safari Kids Disco!
Swing en spring mee op de

beats uit de jungle samen met

je vrienden van het

animatieteam!

20:30 uur

Bingooooo
Bingo georganiseerd door

restaurant Flavours. Haal daar

uw bingo kaarten en of u live of

online mee kan doen!

ZONDAG 24 JULI 

Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam

vrij. Maar morgen zijn zij weer

fris en fruitig van de partij!

13:00 uur

Penalty schieten
VoetbalFun organiseert het

penalty schieten op het

sportveld.

MAANDAG 25 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met

een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Bosje Bloemen
Wie verdiend er vandaag een

bosje bloemen? Kom een bosje

bloemen maken en geef deze

aan iemand cadeau!

13:00 uur

Spetterpret
Ben jij niet bang om nat te

worden, maar wil je juist

eventjes lekker afkoelen? Trek

je zwembroek aan en doe

gezellig mee!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

15:00 uur

Informatiebijeenkomst
Musical Aladdin
Voor de cast, oftewel voor alle

kinderen die meespelen in de

musical, is er een

informatiebijeenkomst. Tijdens

deze bijeenkomst legt het

recreatieteam precies uit wat

de bedoeling is en wat er

allemaal geoefend moet

worden!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

19:30 uur

Musical Aladdin –
Acteergroep
Alle acteurs verzamelen. Er

wordt geoefend met het

recreatieteam voor de musical

van donderdagavond. Neem je

tekstboekje mee!

20:30 uur

Ren je rond
Ben jij fanatiek en heb je een

goede conditie? Doe dan mee

met ren je rond!

DINSDAG 26 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

10:15 uur

KIDSCLUB: Nijlpaard
Het leeft in het water en het

heeft een heel grote bek. Dat is

natuurlijk een nijlpaard! Kom je

ook je eigen nijlpaard

knutselen?

10:30 uur

Musical Aladdin –
Decorgroep
De decorgroep mag zich lekker

uitleven op het decor voor de

musical! Handige jongens en

meiden of papa's of mama's

zijn van harte welkom! Hoe

meer handen, hoe mooier het

wordt!

13:00 uur

Buskruit
Ben jij een echte speurneus of

ben je goed met de bal? Dan is

dit spel echt iets voor jou!

14:00 uur

Beachvoetvolleybal
Tijd voor een potje

beachvolleybal, versla met jouw

team de tegenstander! Vanaf

10 jaar.

15:00 uur

Musical Aladdin –
Dansgroep
Dit is een musical met te gekke

dansjes. Het recreatieteam gaat

deze dansjes aan de dansgroep

leren. Neem je spullen mee die

je nodig hebt en trek makkelijk

zittende kleding aan, dan gaan

we er tegenaan!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken

en luisteren naar een nieuw

gek avontuur!

19:30 uur

Musical Aladdin – Acteer-
en Dansgroep
Vanavond gaan we met de

dans- en de acteergroep samen

oefenen. Zo maken we er één

geheel van!

WOENSDAG 27 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer

met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Sokkie de Spin
Ken jij Sokkie de spin al? Dit is

een hele vrolijke spin die sokjes

draagt!

10:30 uur

Musical Aladdin –
Decorgroep
Er wordt vandaag weer keihard

gewerkt aan het decor van de

musical.

12:00 uur

Meidoorntoernooi (jeugd)
VoetbalFun organiseert weer

een leuk voetbaltoernooi. Doe

je mee?

13:00 uur

Panna
Kun jij de bal bij iemand door

zijn benen schieten? Vanaf 8

jaar.

15:00 uur

Musical Aladdin – Acteer-
en Dansgroep
Na het oefenen van gisteren

gaan we vandaag weer verder.

Neem je spullen mee, dan

maken we er iets moois van.
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