
 

 
 

 

18 t/m 24 juli 
 
 
 
 

ZATERDAG   ZONDAG  
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Een zonnige knutsel mag niet ontbreken, 
dit zijn de mooiste weken! 

 Tentakels nog aan toe, 
van octopus word je moe! 

14:00 Stabal  14:00 Natuurchallenges 
Hoor jij je naam? 
Dan zou ik maar gaan klaarstaan! 

 Kom jij ook naar dit uur? 
We doen vette challenges in de natuur? 

16:00 Raadselspel  16:00 Anti verveelspelen 
Wat een ge-aarzel, 
wat is nou het antwoord op dit raadsel? 

 Verschillende spelen worden gespeeld, 
ik weet zeker dat je je niet verveelt! 

19:00 Meeleeftheater  19:00 Meeleeftheater 
Rond de klok van zeven,  
valt er weer iets geks te beleven! 

 Jaja daar zijn ze weer! 
Waar is het feestje deze keer? 

20:00 Bootcamp  20:00 Braintesters 
Kom snel uit je tent, 
voor dat je te laat bij de bootcamp bent! 

 We lopen ons echt te verheugen, 
dit spel is goed voor je geheugen! 

     
     
       
       

MAANDAG  DINSDAG 
       
09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Kidsclub   10:00 Kidsclub 
Heb jij vandaag al plannen? 
We maken een stressbal om te ontspannen! 

 Een insectenhotel gaan we maken, 
eens zien of jij deze knutsel kunt kraken! 

14:00 De leukste hond van het park  16:00 Drie is te veel 
Wie draait het snelste in het rond? 
Wie is nou toch die leukste hond? 

 Bij drie is het tijd om te gaan, 
we gaan er tegenaan! 

16:00 Levend tafelvoetbal  19:00 Meeleeftheater 
Dit is echt te gek! 
Kom je snel naar de vaste plek? 

 Heb jij ze al gezien? 
Ze hebben weer pret voor tien! 

19:00 Meeleeftheater  20:00 Minidisco 
Kom naar de vaste plek, 
dit stuk wordt echt te gek! 

De volumeknoppen staan weer open, 
de beste minidisco hits is waar we op hopen! 

20:00 Grote vijf    
Weet jij ze te vinden? 
Haal ze snel op! 
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 WOENSDAG    DONDERDAG  
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
We gaan weer los, 
we maken een spookbos!  

 We gaan weer beginnen, 
met welke kleur ga jij dit verzinnen? 

14:00 Spellenregen   14:00 Disneytocht 
Het regent spellen! 
Het wordt leuk, kan ik je vertellen! 

 Dit is een sprookjesachtige tocht, 
zie jij sneeuwwitje al in de bocht? 

16:00 Boom verwisselen   16:00 Surprise spel 
Van boom naar boom! 
Zo speel je dit gewoon! 

 Wat we gaan doen weten jullie niet maar ik wel! 
Komen jullie ook naar dit surprise spel? 

19:00 Meeleeftheater   19:00 Meeleeftheater 
Weet jij wat ik zie?  
Is dit magie? 9:00 

 Een zebra met gele sokken? 
Hier loopt iemand te jokkenbrokken! 

20:00 Ik hou van Holland  20:00 Verkleedparty Disco 
Deze show blijft plezant, 
het gaat over ons koude kikkerland! 

 Verkleed je zo gek als je wil! 
Tijdens deze disco staan we niet stil! 

       
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 


