Meivakantie De Zanderij

20:00 uur

24 tot en met 30 april

De grote Beroepen-Quiz

Wat weet jij allemaal over
verschillende beroepen en wie
weet het beroep als eerste te
raden? Een snelle grappige quiz
voor iedereen vanaf 8 jaar.

WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuke meivakantie, 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. Het animatieteam zorgt voor
een veilige omgeving, en houdt zich aan de
maatregelen die zijn genomen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Jij ook? Lees maar snel wat er allemaal
te doen is en dan hopen wij jullie te zien bij
één van onze leuke activiteiten!

ZONDAG 25 APRIL
Vrije dag animatieteam

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

MAANDAG 26 APRIL
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Hollandse
Photobooth

We maken vandaag leuke
Hollandse decoraties die je
kunt gebruiken om leuke foto's
te maken!

Fijne meivakantie en tot snel!
Het Animatieteam
13:00 uur

Voetbal

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Party & Co Koningsdagspel

ZATERDAG 24 APRIL
9:00 uur

Massage

Vandaag kunt u zich laten
masseren door een
gespecialiseerde masseuse! Er
zijn diverse behandelingen
mogelijk o.a. hot stone,
ontspanningsmassage en nog
veel meer. Meer informatie en
inschrijven bij de receptie.

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Minions

13:00 uur

Spelletjesfeest!

17:00 uur

We spelen echt allerlei leuke
spelletjes voor jong en oud!
Kom gezellig meedoen!

Loek & Lot Theatershow

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

We gaan een lekker 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!

We doen een spannend spel
waarbij je in twee teams tegen
elkaar speelt. Het is gebaseerd
op Party & Co maar dan met
het thema Koningsdag!

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.
Ken jij die gekke gele
mannetjes met een blauwe
tuinbroek aan?

Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!

DINSDAG 27 APRIL
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.
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KIDSCLUB: KoningsdagKnutsel

10:15 uur

KIDSCLUB: Giraffe

15:00 uur

Oud-Hollandse Spelen

13:00 uur

Wasknijper-Dief

Loek & Lot Theatershow

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

17:00 uur

20:00 uur

Super-Record-Quiz

20:00 uur

Koningsvoetbal

10:15 uur

Vanochtend maken we
kroontjes en vlaggetjes en als je
wilt mag je je fiets meenemen
om hem te versieren! Lang leve
de koning!
Doe mee met spijkerpoepen,
koekhappen, zaklopen en nog
veel meer echte Hollandse
spelletjes! Voor jong en oud en
het hele gezin!
Jouw theatervriendjes wachten
weer op je met een nieuwe
theatershow vol met spanning,
gekheid en avontuur!
Ben jij een goede verdediger?
Doe dan mee en help de
koning in het spel te blijven!

WOENSDAG 28 APRIL
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Rupsje in een
appel

Spring en swing met ons mee!

Dat is gek, er leeft een rups in
het appeltje!

17:00 uur

20:00 uur

Loek & Lot Theatershow

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

Marvel Superhelden
Speurtocht

Spider-Man, Thorn,
Superwoman en Black Panther
zijn een paar van de vele
superhelden die je tijdens deze
speurtocht tegenkomt. Zorg
dat je de juiste route loopt en
beantwoord onderweg vragen
over deze superhelden.

DONDERDAG 29 APRIL
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Tijd voor ochtendgymnastiek
op de leukste muziek.

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!
Een tikspel waarbij je verliest
als je al je knijpers kwijt bent.
Wie weet de meeste knijpers te
verzamelen?
Jouw theatervriendjes wachten
weer op je met een nieuwe
theatershow vol met spanning,
gekheid en avontuur!
Wat is het wereldrecord
televisiekijken? Hoe lang is de
langste vrouw ter wereld?
Hoeveel hotdogs moet je eten
in 3 minuten om het
wereldrecord te verbreken?
Allemaal vragen waar jij
antwoord op moet geven
tijdens deze Super-RecordQuiz!

VRIJDAG 30 APRIL
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Fleurige
Zomerbol

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

Veel bollen in de grond... bij
ons hangen de bollen aan het
plafond!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Maffia-Spel

Daar zijn ze weer! Kom kijken
en luisteren naar een nieuw
gek avontuur!
Doe mee met dit super
spannende maffia-spel! Vanaf 8
jaar.

