
 

 
 

 

22 t/m 29 augustus 
 
 
 

ZATERDAG   ZONDAG  
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Hoe jezelf goed vast, 
vandaag maken we onze eigen poppenkast! 

 Weetje wat we vandaag gaan doen?  
We knutselen onze eigen bloem! 

16:00 Strandballen game  14:00 Kegel games 
De ballen vliegen je om de oren, 
weet jij waar ze horen? 

 Staan alle kegel overeind? 
Zorg dan snel dat je verdwijnt!  

19:00 Meeleeftheater  16:00 De grote eierspelen 
Eens zien hoe ver hij gaat,  
komen ze nou te laat?00 

 Let op de tijd, 
anders raak je je ei kwijt! 

20:00 Big Selfie  19:00 Meeleeftheater 
Ben jij de grote selfie king of queen? 
Laat dat maar eens zien! 

 De tandendokter heeft iets gezien,  
tel jij mee tot tien? 

   20:00 Adventure 
  Wie is er mega sterk? 

Dan ben jij geschikt voor dit werk! 
     
     

MAANDAG  DINSDAG 
       
09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Hutsel de frutsel, 
kom naar de knutsel!  

 Iedere foto verdient een mooie plek, 
daarom maken we deze vette omtrek! 

16:00 Fotowedstrijd  14:00 Limonade Pong 
Wie het snelst de foto maakt, 
weet zeker dat hij bij de kampioenen aanhaakt! 

 Mik jij het balletjes recht in de beker?  
Dan ben jij de winnaar dat is zeker! 

19:00 Meeleeftheater  16:00 Doorschuifbal 
We doen de Boogiewoogie! 
Kom snel naar de vaste plek! 

 Is dan bal hier of daar? 
Wat gaat dat raar! 

20:00 Mega sokkenspel  19:00 Meeleeftheater 
Wat doen al die sokken daar? 
Horen die wel bij elkaar? 

 Wat is dat voor kabaal? 
Vandaag doen ze niet normaal! 

   20:00 Emmer punten spel 
 Ben jij heel snel? 

Misschien win je dan wel dit spel! 
     
   
     
    
      
     
       
       
       
       
       
       



 

 
 
 

       
       
       
       
 WOENSDAG    DONDERDAG  
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Hoe vind je dat?  
Deze knutsel lijkt op een kat! 

 Deze knutsel draait in het rond, 
ik weet zeker dat het goed komt! 

16:00 2048   14:00 Slimme slangen 
Wat staat er op jou kaart? 
En hoeveel is het allemaal waard? 

 Wees maar niet bang!  
Vandaag gebruiken we de tuinslang! 

19:00 Meeleeftheater   16:00 Speurtocht zoek de code 
Deze twee willen nog niet op bed! 
Dit wordt dikke pret! 

 Speuren is echt top! 
Zoek de code en los het raadsel op!  

20:00 Superhelden Disco   19:00 Meeleeftheater 
Kom verkleed als je favo superheld, 
van deze moves sta je versteld! 

 Oh-oh! Komt het wel goed?  
Weet jij misschien hoe dat moet? 

   20:00 Uitzwaai spellen 
  Nog een keertje heel veel gezelligheid! 

Bij deze laatste activiteit. 
 

     
   
       

VRIJDAG     
       

      
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!     

      
     
      
     
      
     
    
   
     

Maatregelen deelname aan activiteiten 
• Houd minimaal 1,5m afstand 
• Maximale deelnemers voor veel activiteiten 
 

Startpunt 
Aangegeven plek. 
Tenzij anders aangegeven 

Slecht weer? 
Kom toch! 
We doen altijd iets leuks 

In/ op het water? 
Zwemdiploma verplicht 
 

Doe je mee met ons? 
Deelname is op eigen risico 


