
Meivakantie De Zanderij
01 tot en met 08 mei 

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! 

Fijne meivakantie en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 01 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd

voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Spook
Niet bang zijn hoor, want

spoken bestaan natuurlijk niet.

Maar deze ochtend gaan we er

wel eentje maken! Zo kun je

vanavond je mama of papa

laten schrikken... kom je ook?!

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

Niet bang voor de bal!
Je bent toch niet bang voor de

bal? Want we spelen het

komende uur verschillende

leuke balspelletjes!

20:30 uur

Bingooooo
Bingo in restaurant Flavours! Of

doe vanuit de caravan of thuis

online mee! Er zijn weer leuke

prijzen te winnen dus speel

gezellig mee. 

ZONDAG 02 MEI 

Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam

vrij.

MAANDAG 03 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met

een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Vingerverven
Trek je oude kleren aan, want

we gaan verven met onze

vingers!

13:00 uur

Lekkende-Flessen-Race
Welk team weet de lekkende

fles te overwinnen en het

meeste water in de emmer te

krijgen? 

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

Water, Spons en Vuur!
Een leuk en spannend spel!

Ben jij ook slim en snel? Dan

mag je dit spel zeker niet

missen. Vanaf 8 jaar.

DINSDAG 04 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

10:15 uur

KIDSCLUB: Slak
We starten deze dag weer met

een dansje en gaan daarna een

slak knutselen.



13:00 uur

Op Avontuur met
Brandweerman Sam!
Brandweerman Sam heeft jullie

hulp hard nodig! Help jij Sam

mee om alle brandjes op tijd te

blussen? Een avontuurlijke

speurtocht voor kinderen vanaf

3 jaar.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken

en luisteren naar een nieuw

gek avontuur!

20:00 uur

Dodenherdenking

20:30 uur

Voetbal
We gaan een lekker potje

voetballen! Wie doet er met

ons mee?

WOENSDAG 05 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer

met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Dier van Papier
We maken vrolijke dieren van

papier! Maak jij een krab, kat,

hond of misschien toch een

koe?

13:00 uur

Horen, Zien & Zwijgen
Uitbeelden, blind tekenen, geen

ja of geen nee zeggen, allemaal

onderdelen van dit spel! Maar

pas op dat je niet de bom pakt,

want anders...

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom

je weer gezellig kijken naar een

knotsgek avontuur?!

20:00 uur

De Bedrieger
Weet jij de bedrieger te

ontmaskeren? Of ben jij de

bedrieger? Vanaf 8 jaar.

DONDERDAG 06 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah

ochtendgymnastiek!

10:15 uur

KIDSCLUB: Cactus
AU! Die cactus prikt! Vandaag

maken we een cactus die niet

prikt. Kom je ook je eigen

cactus maken?

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer

beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Levend Stratego
Wie overleeft dit slagveld en

verzamelt de meeste punten?

Vanaf 8 jaar.

VRIJDAG 07 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de

leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Zon
Met deze vrolijke zon schijnt bij

jou altijd het zonnetje!

13:00 uur

Woestijndieren-
Mastermind
We spelen een levensgrote

versie van Mastermind, maar

dan met woestijndieren. Wie

kan de goede volgorde raden?

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

Zoek de Verschillen
Ga met je team op pad en

volbreng alle opdrachten

tijdens deze tocht, waar jij op

zoek moet gaan naar de

verschillen! Alle speurders

verzamelen!

ZATERDAG 08 MEI 

9:00 uur

Massage
Boek een heerlijke

(ontspannings)massage bij

onze gespecialiseerde

masseuse. Inschrijven kan bij

de receptie

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
Dansen en zingen voordat we

de dag gaan beginnen.

10:15 uur

KIDSCLUB: Krab
Een kriebelige krab. Knutsel jij

weer gezellig mee? 

13:00 uur

Viervoetbal
Doe jij mee met deze te gekke

variant van voetbal? We spelen

niet met 2 maar met 4 doelen

en dus ook met 4 teams

tegelijk!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de

theatershow?! Het wordt ook

vandaag weer lachen, gieren en

brullen!

20:00 uur

Boeven vangen!
Een superspannend spel,

waarbij jij als boef het geld uit

de kluis moet zien te stelen.

Maar pas op voor de

politieagenten, want die zullen

er alles aan doen om ervoor te

zorgen, dat het geld in de kluis

blijft!

20:30 uur

Bingooooo
Bingo in restaurant Flavours! Of

doe vanuit de caravan of thuis

online mee! Er zijn weer leuke

prijzen te winnen dus speel

gezellig mee. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

