Recreatieprogramma 16 tot en met 22 Juli
15:30 uur

WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuke vakantie 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. Lees maar snel wat er allemaal te
doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

We spelen allerlei soorten trefbal op het
sportveld! Kom gezellig meedoen, fun voor
iedereen!

18:30 uur

19:00 uur

20:00 uur

KIDSCLUB: Blaastekening
Blaas zo hard als je kunt en maak er iets
moois van!

Dinsdag 19 juli
10:30 uur

Waanzinnig Welkomstfeest!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

Het is vakantie dus dat betekent nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes leren kennen! Je
kunt allemaal leuke spelletjes doen, je laten
schminken en natuurlijk nog véél méér leuke
dingen doen! Kom je ook, zo kun je gelijk
het recreatieteam leren kennen!

13:30 uur

Bobo Verhalenspeurtocht 3+

15:30 uur

18:30 uur

19:00 uur

20:00 uur

Vandaag is het recreatieteam vrij.

Maandag 18 juli
10:30 uur

KIDSCLUB: Schildpad

Minidisco
Daar gaan we weer, nog even lekker
dansen op de leukste minidisco-dansjes!
Dans je met je theatervriendjes een
kwartiertje mee?

Supergave estafettes! Ben je snel of kun je
goed samenwerken?

Vrije dag recreatieteam

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes
dit keer weer beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe theatershow!

Estafette-Spektakel

Zondag 17 juli

Spetterpret
Ben jij niet bang om nat te worden, maar wil
je juist eventjes lekker afkoelen? Trek je
zwembroek aan en doe gezellig mee!

Minidisco
Trek je dansschoenen maar aan en swing
nog even met je theatervriendjes mee op de
leukste muziek!

20:00 uur

Speciaal voor alle kleintjes gaan we speuren
om het verhaal van Bobo weer compleet te
krijgen!

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw
enige echte theatervriendjes! Kom kijken
wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!

19:00 uur

KIDSCLUB: Geluksster
Jij hebt geluk vandaag, want we maken een
geluksster, die je deze vakantie vast heel
veel geluk zal brengen! Met een beetje
geluk beginnen we de dag met een dansje!

Kidsclub FunMix
Ben je al klaar met knutselen of heb je
gewoon zin in een paar leuke spelletjes?
Doe dan mee met FunMix!

18:30 uur

Verkeerstocht
Weet jij al veel over het verkeer? Kom naar
de verkeerstocht, want dan leer je nog meer!
De verkeersborden wijzen je de weg.

Zaterdag 16 juli

13:30 uur

Minidisco
Nog even lekker dansen voor het slapen
gaan... dans je nog even gezellig een
kwartiertje mee?

Het Recreatieteam

11:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de
theatershow?! Het wordt ook vandaag weer
lachen, gieren en brullen!

Fijne vakantie en tot snel!

10:30 uur

Trefbal Fun

Minute To Win It!
Een spannende spelshow waarbij je
verschillende spelletjes moet volbrengen in
1 minuut! Wie kan dit zenuwslopende spel
aan? Een supergezellige leuke spelshow om
mee te doen vanaf 10 jaar of om met de
hele familie naar te kijken!

Plons met ons mee onder water en maak
vandaag je eigen schildpad.

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Vuurvogelspel
Zou jij wel een vogel willen zijn, die naar het
zuiden moet vliegen of die zijn veren moet
beschermen? Speel gezellig dit leuke spel
met ons mee!
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Woensdag 20 juli
10:30 uur

20:00 uur

Holland's Got Talent
Het is weer tijd voor de grootste
talentenshow aller tijden waarin jong en oud
zijn of haar talent laat zien! Zingen, dansen,
goochelen, acrobatiek, playback, sport,
gekke prestaties, alles mag en kan!
Inschrijven bij het recreatieteam.

KIDSCLUB: Pinguïn
Neem een eigen plastic fles mee en maak er
een superleuke pinguïn van! Wanneer je
een oude witte sportsok hebt mag je deze
ook meenemen.

11:00 uur

Kidsclub FunMix

Vrijdag 22 juli

13:30 uur

Scavenger Hunt

10:30 uur

Met je mobiele telefoon op jacht naar alle
voorwerpen die op je zoekkaart staan, dat is
Scavenger Hunt! Ben jij een goede
speurneus? Vanaf 8 jaar.

18:30 uur

19:00 uur

Mission X
De spionnenorganisatie 'AgentSpy' is op
zoek naar nieuwe geheimagenten voor hun
V.I.P Bewaakservice. Denk jij de nieuwe
geheimagent te kunnen zijn? Kom dan naar
Mission X en laat zien wat jij in huis hebt!
Vanaf 8 jaar. Wij zijn voor deze activiteit op
zoek naar vrijwilligers.

Donderdag 21 juli
10:30 uur

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Stoelendans-Bingo
We spelen bingo op een doldwaze, leuke
manier!

Minidisco
Dans en swing weer gezellig mee!

20:00 uur

Groen en gevaarlijk: we maken een krokodil
met gigantische tanden! Kijk uit dat hij je niet
te pakken krijgt...HAP! Neem een lege
eierdoos mee voor deze knutsel of een
schoon kartonnen melkpak.

Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten weer op je
met een nieuwe theatershow vol met
spanning, gekheid en avontuur!

KIDSCLUB: Regenbooghanger
We maken een prachtige, kleurrijke
regenboog die je kunt ophangen!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Bevrijd de Vlieg

KIDSCLUB: Krokodil

15:30 uur

Voetbal
Met de bal in onze hand lopen we richting
het sportveld voor een gezellig potje voetbal!

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes
dit keer weer beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe theatershow!

19:00 uur

Minidisco
Ken jij alle minidisco-dansjes al? Dans met
ons mee!

20:00 uur

Girls Night Only! 10+
Een echte meidenavond, alleen voor
meiden! Kom gezellig langs, vanaf 10 jaar.

Alle hongerige spinnen zijn op zoek naar
lekkere vliegen, 1 dikke bromvlieg is er al
gevangen. Kunnen de overige vliegen hem
redden?

15:30 uur

Holland's got Talent: generale
repetitie
Doe jij vanavond mee met de grote show?
Kom alvast je talent laten zien bij de
generale repetitie! Zo weet je ook precies
wat er vanavond staat te gebeuren. Neem je
muziek en kleding alvast mee.

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken en luisteren
naar een nieuw gek avontuur!

19:00 uur

Minidisco
Trek je dansschoenen maar aan en swing
nog even met je theatervriendjes mee op de
leukste muziek!
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