17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Het grote
Ingrediëntenspel

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!

Verzamel zoveel mogelijk
ingrediënten van een gerecht
van de menukaart en
misschien win jij dan wel dit
spel!

VRIJDAG 22 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Handenboom

13:00 uur

Het Uur van de Vos

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.
We maken vandaag een
handenboom! Wil je weten wat
dat is en hoe je dit moet
maken? Je bent van harte
welkom!
Een spannend uur waarin de
vos de hoofdrol speelt...
Een supergezellige
theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze vandaag
toch weer beleefd hebben!

21:00 uur

Het Douanespel 10+

21:00 uur

Klaverjassen

Probeer maar eens met je
smokkelwaar langs de douane
te komen! Doe gezellig mee
met dit spannende spel! Vanaf
10 jaar.
Kom gezellig een kaartje
meeleggen bij Flavours.
Iedereen is welkom.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Zomer week 29
16 tot en met 22 juli

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!

15:00 uur

Voetbal 10+

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

20:30 uur

Fijne vakantie en tot snel!
Het Animatieteam

16:00 uur

We gaan een potje voetballen!
Wie doet er met ons mee?
Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

30 Seconds!

Een razendsnel spel waarbij je
zoveel mogelijk punten moet
halen binnen 30 seconden! Doe
jij mee?
Bingo georganiseerd door
restaurant Flavours. Haal daar
uw bingo kaarten en of u live of
online mee kan doen!

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Giraffe

13:00 uur

14:00 uur

1001 Balspelen

Jagerbal, krokodillenbal,
tsjoekbal, trefbal, stand in de
mand, 10-bal, Schots balspel,
handbal, mikbal en nog veel
meer supergave balspelen kun
je doen met een bal. Ben je al
benieuwd welke balspelen jij
vandaag gaat doen?

Brandweer
waterspelletjes

De mannen van de vrijwillige
Zanderij brandweer verzorgen
weer leuke (water) spellen op
het sportveld. Kom je ook
meedoen?

20:00 uur

Ballen roven

13:00 uur

10:15 uur

13:00 uur

15:00 uur

10:15 uur

10:15 uur

KIDSCLUB: Vissenkom

14:00 uur

Bamboestieken

15:00 uur

Flessenvoetbal

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Penalty schieten

11:00 uur

VoetbalFun organiseert het
penalty schieten op het
sportveld.

20:00 uur

Museumroof

Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.
Jij hebt geluk vandaag, want we
maken een geluksster, die je
deze vakantie vast heel veel
geluk zal brengen!

Kun jij de bal bij iemand door
zijn benen schieten? Vanaf 8
jaar.

Muziek Estafette

15:00 uur

Kubb werpspel 10+

20:00 uur

Lekkende-Flessen-Race

Welk team weet de lekkende
fles te overwinnen en het
meeste water in de emmer te
krijgen?

Peuterpret

Panna toernooi

13:00 uur

17:00 uur

KIDSCLUB: Geluksster

Spring en swing met ons mee!
We zijn vandaag lekker creatief
want we maken een vissenkom
inclusief vissen! Dat staat
natuurlijk wel zo gezellig thuis,
in de caravan, tent of
bungalow!

Een estafette maar dan met
muziek, doe je gezellig mee?
Kan jij goed werpen? Dan is dit
spel echt iets voor jou!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

Roof de items van andere
musea en ga er met de
grootste buit vandoor!

10:15 uur

KIDSCLUB: Gekleurde
Olifantjes

Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!

We maken vandaag wel heel
lieve, schattige gekleurde
olifantjes! Kom je er ook eentje
maken?

13:00 uur

Disney Speurspektakel

15:00 uur

Hela Hola Bal

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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We gaan weer beginnen! Kom
je weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

Ochtendgymnastiek

WOENSDAG 20 JULI

Alle peuters opgelet, het wordt
dolle pret!

Het enige waar jij voor hoeft te
zorgen is, dat je fles niet
omvergetrapt wordt door één
van je medespelers! Neem je
eigen plastic fles gevuld met
water mee.

10:00 uur

Shop Till You Drop!

We zijn op zoek naar echte
koopjesjagers, die de meeste
korting weten te scoren tijdens
deze actieve speurtocht!

Teams van 4 tot 8 personen
bouwen aan een groot
bouwwerk bestaande uit
bamboestokken en elastieken.
Welk team kan goed
samenwerken en weet het
hoogste, origineelste of
misschien wel meest stevigste
bouwwerk te maken? Teams
kunnen bestaan uit vrienden,
maar ook uit een familie of
gezin.

DONDERDAG 21 JULI

Loek & Lot Theatershow

Daar zijn ze weer! Kom kijken
en luisteren naar een nieuw
gek avontuur!

KIDSCLUB: Sieraden van
pasta

Kom vandaag je eigen sieraden
maken van ongekookte pasta!

Durf jij het aan om de bal van
de tegenpartij te stelen? Doe
dan mee!

Ochtendgymnastiek

MAANDAG 18 JULI
10:00 uur

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

10:00 uur

Vandaag is het animatieteam
vrij. Maar morgen zijn zij weer
fris en fruitig van de partij!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Loek & Lot Theatershow

Vrije dag animatieteam

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.
Giraffen zijn er in allerlei
soorten en maten. Ben jij gek
op giraffen of is het misschien
wel jouw lievelingsdier? Pak
dan nu je kans en kom je eigen
giraffe maken!

17:00 uur

DINSDAG 19 JULI

ZONDAG 17 JULI

Massage

Vandaag Kinderbingo in
Flavours!! Kom gezellig
meespelen.

Bingooooo

ZATERDAG 16 JULI
9:00 uur

Kinderbingooooooo

Een superleuke speurtocht met
Goofy, Mickey, Minnie en nog
veel meer Disney-figuren!
Speciaal voor alle kinderen
vanaf 4 jaar.
Hela holaaaa! Gooi de bal zo
ver als je kunt!

