
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige

theatershow met jouw enige

echte theatervriendjes! Kom

gezellig kijken wat ze vandaag

toch weer beleefd hebben!

20:00 uur

Ren-Je-Rot-Quiz
Ren zo snel als je kunt naar het

goede antwoord tijdens deze

gezellige quiz!

21:00 uur

Klaverjassen
Kom gezellig een kaartje

meeleggen bij Flavours.

Iedereen is welkom. 

 Zomer week 28

09 tot en met 15 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 09 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd

voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Slingers
Hallo allemaal! We gaan de

recreatieruimte gezellig maken

door jullie eigengemaakte

slingers. Helpen jullie een

handje mee?

13:00 uur

Wie ben jij en wie ben ik?
We doen allemaal spelletjes

waardoor we elkaar goed leren

kennen.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

20:00 uur

Het grote
Ballonnenspektakel 
We spelen de meest doldwaze

spelletjes met ballonnen!

20:30 uur

Bingoooo
Bingo georganiseerd door

restaurant Flavours. Haal daar

uw bingo kaarten en of u live of

online mee kan doen!

ZONDAG 10 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 11 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met

een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB:
Bloemenparadijs
Maak vandaag een paradijs van

mooie bloemen!

13:00 uur

De tikkende Waterbom
Tik tak, tik tak... de waterbom

kan elk moment ontploffen!

Doe mee met dit superleuke

spel waarbij je vragen moet

beantwoorden en ervoor moet

zorgen, dat je op tijd de

waterbom hebt doorgegeven

want anders word je nat! Een

leuk spel waar je ook nog iets

van opsteekt!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

20:00 uur

Tafeltennis
Laat je niet onder de tafel

spelen! Neem je eigen batje

mee en doe gezellig mee!

DINSDAG 12 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

10:15 uur

KIDSCLUB: Kwaak de
Kikker
Ken jij Kwaak de kikker al?

Spring uit je bed en kom deze

gekke kikker vandaag

knutselen!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

13:00 uur

Freek Vonk - Wilde-Dieren-
Expeditie
Ga net als Freek Vonk op

expeditie en kom van alles te

weten over bijzondere dieren.

Maar pas op voor bijtgrage

haaien en bloeddorstige larven!

Het team, dat als eerste de

finish bereikt van deze levende

variant op ganzenbord, wint, en

kan terugkijken op een

geslaagde expeditie!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken

en luisteren naar een nieuw

gek avontuur!

20:00 uur

Speurneuzen-Battle!
Speurneuzen nemen het tegen

elkaar op tijdens deze

spannende battle! Wie weet de

meeste vreemde voorwerpen

te vinden en wie is de snelste

speurneus? Alle speurneuzen

verzamelen!

WOENSDAG 13 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer

met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Limonade-
Cocktail
We maken vandaag een

tropische limonade-cocktail,

deze is bijna niet van echt te

onderscheiden!

13:00 uur

Voetbal
We gaan een lekker potje

voetballen! Wie doet er met

ons mee?

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom

je weer gezellig kijken naar een

knotsgek avontuur?!

20:00 uur

4FUN: plezier keer vier
Ben jij gek op spelletjes?! Dan

moet je er zeker bij zijn, want

we doen maar liefst 4

verschillende spelletjes dit uur!

DONDERDAG 14 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah

ochtendgymnastiek!

10:15 uur

KIDSCLUB: Finding-Nemo-
Aquarium
Ken jij Nemo en zijn vriendjes

uit de film Finding Nemo?

Vandaag maken we een

aquarium en je mag zelf

bepalen welke vriendjes in het

aquarium mogen zwemmen.

13:00 uur

Finding Nemo - Speurtocht
Zoek tijdens deze tocht naar

het visje Nemo, hij wijst je de

weg! Maar vergeet vooral niet

onderweg de vragen te

beantwoorden, want deze

leveren punten op voor je

team! Een speurtocht voor jong

en oud!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer

beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Omgekeerd Verstoppertje
Wie kan zich voor de rest van

de groep schuilhouden? We

spelen verstoppertje maar dan

wel op een heel andere manier.

VRIJDAG 15 JULI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de

leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Maskerfeest!
Het is vandaag een

maskerfeest, je kunt namelijk je

eigen masker komen maken!

Kies jij voor een vrolijke

unicorn, een lieve kat, een

griezelige Frankenstein of een

stoere draak?

13:00 uur

Jagerbal
Pas op voor de jager, want die

jaagt op alle konijnen! Ontwijk

de bal en ren zo hard je kunt.

Ben jij sneller en slimmer dan

de jager, dan wordt winnen wel

makkelijk. Maar wat gebeurt er

als jij de jager bent...
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