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Recreatieprogramma

01 tot en met 07 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 Recreatieteam

ZATERDAG 01 AUGUSTUS 

Vrije dag recreatieteam

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

ZONDAG 02 AUGUSTUS 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

10:15 uur KIDSCLUB: Ufo

Bliep, Bliep! We maken vandaag
een gave ufo!

13:00 uur Het Postbode-Spel

Kom jij de postbode helpen met
het bezorgen van de post? Maar
kijk uit, er zijn dieven die de post
willen stelen!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

19:30 uur Space Kids Disco!

Kom je weer springen en
swingen in onze ruimte vol ufo's
en planeten?

MAANDAG 03 AUGUSTUS 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:15 uur KIDSCLUB: Vlinder

Kom vandaag een vlinder
maken! Je mag zelf weten welke
kleuren je de vlinder geeft!

13:00 uur Freek Vonk - Wilde-Dieren-

Expeditie

Ga net als Freek Vonk op
expeditie en kom van alles te
weten over bijzondere dieren.
Maar pas op voor bijtgrage
haaien en bloeddorstige larven!
Het team, dat als eerste de finish
bereikt van deze levende variant
op ganzenbord, wint, en kan
terugkijken op een geslaagde
expeditie!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

DINSDAG 04 AUGUSTUS 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

10:15 uur KIDSCLUB: Limonade-

Cocktail

We maken vandaag een
tropische limonade-cocktail, deze
is bijna niet van echt te
onderscheiden!

13:00 uur Jagerbal

Pas op voor de jager, want die
jaagt op alle konijnen! Ontwijk de
bal en ren zo hard je kunt. Ben jij
sneller en slimmer dan de jager,
dan wordt winnen wel makkelijk.
Maar wat gebeurt er als jij de
jager bent...
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17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

20:00 uur Shop Till You Drop!

We zijn op zoek naar echte
koopjesjagers, die de meeste
korting weten te scoren tijdens
deze actieve speurtocht!

WOENSDAG 05 AUGUSTUS 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur KIDSCLUB: Spelletjesfeest!

Vandaag gaan we niet knutselen,
maar allemaal verschillende
leuke spelletjes spelen. We
maken er met z'n allen een groot
spelletjesfeest van!

13:00 uur Voetbal

We gaan een lekker potje
voetballen! Wie doet er met ons
mee?

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

20:00 uur Het grote Ingrediëntenspel

Verzamel zoveel mogelijk
ingrediënten van een gerecht
van de menukaart en misschien
win jij dan wel dit spel!

DONDERDAG 06 AUGUSTUS 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Spring en swing met ons mee!

10:15 uur KIDSCLUB: Bolle Vissen

BLUB BLUB BLUB, ik ben een
bolle vis!

13:00 uur Woezel-en-Pip-Spelletjes

We spelen leuke spelletjes waar
Woezel en Pip in voorkomen! Je
kunt ook een mooie Woezel-en-
Pip-kleurplaat inkleuren. Voor
alle kleintjes t/m 6 jaar.

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

20:00 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.

VRIJDAG 07 AUGUSTUS 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

10:15 uur KIDSCLUB: Konijntjes in

het gras

We knutselen vandaag heel lieve
konijntjes.

13:00 uur Waterballonnen-Spektakel

Ben jij snel, behendig en niet
bang om nat te worden? Doe
dan mee met dit spektakel vol
met waterballonnen en
nattigheid!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

21:00 uur Wie wordt de nieuwe

Miljonair? 10+

Lukt het jou om vandaag als
miljonair dit spel te winnen?
Vanaf 10 jaar.
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