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ZATERDAG   ZONDAG  
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Je familie en vrienden zijn heel wat waard, 
vandaag sturen we ze een persoonlijke kaart! 

 We hebben een goed idee, 
we maken een portemonnee! 

14:00 Free Run Parcours  14:00 Bubbelspel 
Ren jij over alles heen? 
Kom nu dan meteen! 

 Komen jullie allemaal wel? 
We doen om twee uur het bubbelspel! 

16:00 Wijkenspel  16:00 Frisbee challenge 
Kom snel naar hier,  
we hebben weer een dik uur plezier! 

 Ben jij een echte frisbee ster? 
Dan gooi jij hem vast heel ver! 

19;00 Meeleeftheater  19:00 Meeleeftheater 
Joehoe allemaal, kom je erbij?  Het is zeven uur, kom allemaal! 

Het is weer tijd voor een leuk verhaal! 
20:00 Gotcha 20:00 Plek-nummer-bingo 
Doe je mee aan dit te gekke avondspel? 
Je komt toch zeker wel? 

 Deze bingo is weer pluis, 
ga jij met de hoofdprijs naar huis? 

       
       

MAANDAG  DINSDAG 
       
09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Doe hem goed op slot, 
we maken een eigen snoeppot! 

 Pak de stiften en de schaar maar in je hand, 
we zijn in de knutselclub belandt! 

16:00 Beestenboel  14:00 Gekleurde vakken 
Het wordt lachen, brullen en gieren! 
Hé! Ik hoor daar verschillende dieren! 

 Zie jij dat blauwe vak? 
Ik gooi de bal erin, met gemak! 

19:00 Meeleeftheater  16:00 Flessen Bowling 
Wat is het toch leuk, 
met deze figuren ligt iedereen in een deuk! 

Alle flessen moeten om! 
Ja, daar gaat het juist om! 

20:00 Levend Cluedo  19:00 Meeleeftheater 
Te gek een spel in leven, 
kom je dit ook beleven? (eigen gezin) 

 Ze loopt van het lachen te hikken, 
ze liet onze vriend zo goed schrikken! 

    20:00 Mega Blikspuit 
    Waar hangt die jongen nou uit? 

Iedereen zit verstopt bij mega blikspuit! 
   

 
    

       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 
 
 

       
       
   

 
    

 WOENSDAG    DONDERDAG  
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Een handenboom? 
Het lijkt wel een droom! 

 We beginnen vandaag met het knutselavontuur, 
wat start om tien uur in de natuur! 

16:00 Vakkenspel   16:00 Bosdierentocht 
Verschillende vakken, oké! 
Dit spel valt zeker mee! 

 Een tocht nar de dieren van het bos, 
om vier uur gaan we los! 

19:00 Meeleeftheater   19:00 Meeleeftheater 
Deze twee willen nog niet naar bed! 
Dat wordt dikke pret! 

 Weet jij waar het over hadden? 
Volgens mij over gekleurde schildpadden! 

20:00 Minidisco  20:00 Mama’s tegen de papa’s 
Kom snel uit je tent, 
voordat je te laat bij de minidisco bent! 

 Wie zijn er eigenlijk het beste? 
We gaan het vanavond eens testen! 

       
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 


