
Recreatieprogramma

06 tot en met 12 augustus

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 dan hopen wij jullie
te zien bij één van onze leuke activiteiten!

Fijne vakantie en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 06 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal!
Tijd voor een paar leuke
dansjes.

13:00 - 14:00 uur Disney Speurspektakel

Een superleuke speurtocht
met Goofy, Mickey, Minnie
en nog veel meer Disney-
figuren! Speciaal voor alle
kinderen vanaf 4 jaar.

18:45 - 19:00 uur Ophaalronde

Sta op tijd bij de halte en
loop mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest!

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

20:00 - 21:30 uur Wie is de Mol?

Dit spannende spel ken je
vast wel van TV. Lijkt het
jou ook zo vet om een
keer de Mol te zijn en
iedereen voor de gek te
houden? Of ben jij juist
goed in het opsporen van
de Mol?

20:00 - 21:30 uur Kinderbingo!

We spelen kinderbingo,
met leuke prijzen! Doe jij
ook mee?
Deelname bedraagt € 2.00
per deelnemer. Er worden
3 rondes gespeeld. Er zijn
per ronde drie prijzen te
winnen.

ZONDAG 07 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig
met een paar dansjes.

10:15 - 11:15 uur Knutseluurtje: Kleurrijke

Gieters

Maak vandaag een
kleurrijke gieter, je kunt ze
komen maken in
verschillende kleuren!

13:00 - 14:00 uur Flessenverdediger

Verdedig jij je fles? Of gooi
jij toch liever die van een
ander om! Vanaf 6 jaar.

18:45 - 19:00 uur Ophaalronde

Sta op tijd bij de halte en
loop mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest!

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



20:00 - 21:00 uur Familie Penalty-Bokaal!

Welke familie schiet de
meeste penalty's? Doe
lekker mee!

MAANDAG 08 AUGUSTUS 

Vrije dag animatieteam

Vandaag is het
animatieteam vrij. Maar
morgen zijn zij weer fris en
fruitig van de partij!

DINSDAG 09 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Spring en swing met ons
mee!

10:15 - 11:15 uur Knutseluurtje: Vos

Een sluwe vos? Wij gaan
een heel lieve maken! 

13:00 - 14:00 uur Toy Story Mania!

Ga met je team over het
recreatiepark op zoek naar
Buzz, Woody, Hamm,
Rex, Slinky Dog, Bullseye,
Aliens en Mr. Potatohead!
Behaal met je team bij alle
8 spelonderdelen de
meeste punten en ga er
met de overwinning
vandoor!

18:45 - 19:00 uur Ophaalronde

Sta op tijd bij de halte en
loop mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest!

Daar zijn ze weer! Kom
kijken en luisteren naar
een nieuw gek avontuur!

20:00 - 21:00 uur Met wie spreek ik? QR

code tocht

Heb jij je telefoon al
gereed? We hebben leuke
opdrachten via een QR
speurtocht voor jullie
bedacht. 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend
weer met ons mee?

10:15 - 11:15 uur Knutseluurtje: Vrolijke

Vliegtuigjes

Vliegtuigen saai?! Deze
kleurrijke vliegensvlugge
vrolijke vliegtuigjes
absoluut niet!

13:00 - 14:00 uur Allerlei spelletjes met de

voetbal

We doen leuke
voetbalspelletjes! Wie doet
er met ons mee? Vanaf 6
jaar.

18:45 - 19:00 uur Ophaalronde

Sta op tijd bij de halte en
loop mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest!

We gaan weer beginnen!
Kom je weer gezellig
kijken naar een knotsgek
avontuur?!

20:00 - 21:00 uur Missie Superbankroof

Politie en criminelen gaan
op zoek naar
bewijsmateriaal en naar
de buit. Welke groep vindt
als eerste wat ze nodig
heeft en wint Missie
Superbankroof?



DONDERDAG 11 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Lekker fanatiek, de oeh
aah ochtendgymnastiek!

10:15 - 11:15 uur Knutseluurtje:

Handdraak

Maak deze ochtend een
toffe draak met je handen!

13:00 - 14:00 uur Wasknijpergekte!

De meest leuke, gekke en
grappige spelletjes met
wasknijpers!

18:45 - 19:00 uur Ophaalronde

Sta op tijd bij de halte en
loop mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest!

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook
kijken?!

20:00 - 21:00 uur Missie Space

Spanning en sensatie
gegarandeerd met dit spel
vol met planeten,
ruimtevaart, sterren, aliens
en alles wat maar met
space te maken heeft! Ga
op zoek naar de
verschillende missies en
zorg dat jij met je team
zoveel mogelijk groene
planeten scoort! Vanaf 8
jaar.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken
op de leukste muziek.

10:15 - 11:15 uur Knutseluurtje: Raket in

de ruimte

Maak vandaag je eigen
toffe raket in de ruimte!

13:00 - 14:00 uur Niet bang voor de bal!

Je bent toch niet bang
voor de bal? Want we
spelen het komende uur
verschillende leuke
balspelletjes!

18:45 - 19:00 uur Ophaalronde

Sta op tijd bij de halte en
loop mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest!

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

21:00 - 22:00 uur Wie wordt de nieuwe

Miljonair? 10+

Lukt het jou om vandaag
als miljonair dit spel te
winnen?
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