Recreatieprogramma 30 Juli tot en met 05 Augustus
18:30 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!

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

19:00 uur

20:00 uur

Dinsdag 2 augustus

KIDSCLUB: Ufo
Bliep, Bliep! We maken vandaag een gave
ufo!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Disney's Speurspektakel 3+
Een superleuke speurtocht met Donald,
Mickey, Winnie de Pooh en nog veel meer
Disney-figuren! Speciaal voor alle kinderen
t/m 7 jaar.

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

13:30 uur

18:30 uur

Waanzinnig Welkomstfeest!

15:30 uur

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!

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow

19:00 uur

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

20:00 uur

KIDSCLUB: Vlinder
Kom vandaag een vlinder maken, je mag
zelf weten welke kleuren je de vlinder geeft!

Zaterdag 30 juli

11:00 uur

Minion Mania!
Ga op zoek naar de verschillende Minions
en probeer zoveel mogelijk vragen van de
Minions goed te beantwoorden.

10:30 uur
10:30 uur

Minidisco
Dans gezellig met je theatervriendjes mee
op de leukste minidisco-dansjes!

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Loek & Lot Theatershow

Space Kids Disco!
Kom je vanavond ook lekker dansen en
swingen onder de ufo's, planeten en de
sterren? Neem ook je eigen cd mee!

Zondag 31 juli

Splash!
Verschillende waterspelletjes voor jong en
oud!

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

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

20:00 uur

Meiden Tegen De Jongens
Spelshow
Wie zijn er beter, de meiden of de jongens?!
We komen erachter in deze leuke spelshow
waarin jij de hoofdrol speelt! Kom gezellig
kijken en doe mee!

Vrije dag recreatieteam
Vandaag is het recreatieteam vrij.

Maandag 1 augustus
10:30 uur

KIDSCLUB: Minions
Ken jij die gekke gele mannetjes met een
blauwe tuinbroek aan? We gaan er deze
ochtend eentje maken!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Let op je Woorden!
Allemaal leuke, gekke woordspelletjes. Doe
jij ook mee?

15:30 uur

Ballen roven
Durf jij het aan om de bal van de tegenpartij
te stelen? Doe dan mee!
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Recreatieprogramma 30 Juli tot en met 05 Augustus
Woensdag 3 augustus
10:30 uur

20:00 uur

Een avond vol spektakel en nieuw
danstalent! Wil jij meedoen, solo of in een
groepje? Geef je op bij het recreatieteam.
Alle dansstijlen zijn welkom, van hiphop,
breakdance, ballet tot aan streetdance of
een zelfgemaakt dansje op je favoriete
nummer. Ook de oudere jeugd is van harte
welkom om hun dansmoves te laten zien,
want in Everybody Dance Now kan iedereen
dansen en meedoen!

KIDSCLUB: Mozaiekschilderij
Ben jij misschien de nieuwe Vincent van
Gogh? Laat deze morgen je kunsten zien!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Frozen Summer Fun
Een middag vol winterse gezelligheid met
spelletjes waar Olaf, Elsa en Anna in
voorkomen. Ga met je team de
verschillende spelletjes af en behaal de
meeste punten!

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow

Vrijdag 5 augustus
10:30 uur

20:00 uur

11:00 uur

Kidsclub FunMix

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

13:30 uur

Kaarten-Renspel

Het Kunstenaarsexperiment

15:30 uur

Minidisco

Er is een gekke kunstenaar aanwezig die
jullie hulp hard nodig heeft voor een
bijzonder experiment.

Donderdag 4 augustus
10:30 uur

Een kaartspel spelen, maar dan niet aan
tafel maar op het sportveld! Kom meedoen
met dit actieve kaartspel!

18:30 uur

19:00 uur

11:00 uur

Kidsclub FunMix

21:00 uur

13:30 uur

Letter-Estafette

Everybody Dance Now: Generale
repetitie

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer beginnen, kom je
ook kijken?!

KIDSCLUB: Bloemenkroon

Wie is het snelst, wie weet het woord...
Nieuwsgierig? Kom dan bij ons
letter-estafette spelen!

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

Deze ochtend kun je een mooie
bloemenkroon komen knutselen! We starten
de dag met een dansje en gaan daarna
gelijk aan de slag.

15:30 uur

KIDSCLUB: Heks
Het vliegt op een bezem, heeft een grote
neus en heeft vaak een zwarte jurk aan.
Rara wat is het? Je kunt het deze morgen
zelf komen knutselen!

Een supergezellige theatershow met jouw
enige echte theatervriendjes! Kom gezellig
kijken wat ze vandaag toch weer beleefd
hebben!

19:00 uur

Everybody Dance Now!

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

Mega-Grens-Smokkelspel 10+
Doe mee en probeer de douane te
ontvluchten! Smokkel zoveel mogelijk goud
naar de goudverzamelaars en win het spel.
Trek stevige schoenen aan en doe vooral
lekker mee met dit spannende spel! Vanaf
10 jaar.

Doe jij vanavond mee met de grote show?
Kom alvast een keer repeteren op het
podium. Zo weet je ook precies, wat er
vanavond allemaal staat te gebeuren.
Vergeet je muziek niet mee te nemen.

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je weer
gezellig kijken naar een knotsgek avontuur?!

19:00 uur

Minidisco
Dans en swing weer gezellig mee!
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