
 

 
 

15 augustus t/m 21 augustus 
 
  
 

ZATERDAG   ZONDAG  
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Het is vandaag zaterdag, 
Deze knutsel bezorgt ons een lach! 

 Wat vliegt daar nou voorbij?  
Dat is een helicopter volgens mij! 

14:00 Kwallenballen  14:00 Levend ganzenbord 
Krijg jij de kwal in de emmer van het andere 
team? Dan mag jij de winst zien! 

 Dit spel ken je vast wel! 
We maken het een levend spel!  

19:00 Meeleeftheater  16:00 Op een onbewoond weiland 
Zie je onze vriend rennen? 
Dat is niet hoe we hem kennen! 

 Waar ben ik nou beland? 
Op een onbewoond eiland! 

20:00 Mysterie Reus  19:00 Meeleeftheater 
Vroeger liep hier een reus rond, 
weet jij of zijn groeimiddel bestond? 

 Tok-tok-tok!  
Ze komt rechtstreeks uit het kippenhok! 

   20:00 Zeerovers 
  Wat zijn het toch uitslovers, 

die gekke zeerovers! 
     
     

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!  

 Hoe vind je dat? 
We maken een schildpad! 

14:00 Bizarre Bootcamp  14:00 Dierengeluidenspel 
Deze bootcamp is echt bizar, 
we shinen als een echte sportstar! 

 Hoor jij die geluiden wel? 
Doe mee het dierengeluidenspel! 

16:00 Zeepbaan  19:00 Meeleeftheater 
Breek het record! 
Glij jij er als snelst vandoor? 

 Zijn ze nou aan het liegen?  
Je kan toch helemaal niet vliegen? 

19:00 Meeleeftheater  20:00 Minidisco 
Het is weer tijd, 
voor de grappigste tweestrijd! 

Grijp je kans! 
Doe mee met onze dans! 

20:00 Ratten en raven    
Wie zie ik daar nou draven? 
Het zijn de ratten en de raven! 

  

     
    
      
     
       
       
       
       
       
       
  

 
     



 

 
 
 

   
 

    

 WOENSDAG    DONDERDAG  
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
We maken een aquarium van papier, 
wat maak jij voor grappig vissendier? 

 Deze knutsel wordt weer onwijs, 
we zorgen voor de absolute hoofdprijs! 

14:00 Douanespel   14:00 Geheimschrift 
Kom jij de douane voorbij? Of word je liever 
gefouilleerd met je handen in je zij? 

 Houd je ogen zeker niet dicht, 
straks mis je iets van het geheimschrift! 

16:00 Dodgeball   19:00 Meeleeftheater 
Wat was dat mooi! 
Zag je die gooi? 

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

19:00 Meeleeftheater   20:00 Buitenspeelavond 
Het is zeven uur, 
tijd voor een gloednieuw avontuur! 

 Vanavond staat in het teken van buiten spelen,  
Wij hoeven ons niet te vervelen! 

20:00 Gekleurde spellen    
Het gaat echt gebeuren! 
Kom jij ook in kleding met felle kleuren? 

  

     
   

 
       

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 


