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Recreatieprogramma

18 tot en met 24 juli

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 18 JULI 

Vrije dag recreatieteam

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

ZONDAG 19 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

10:15 uur KIDSCLUB: Jungleketting

Vandaag gaan we een supertoffe
jungleketting maken!

13:00 uur Dierengotcha

Doe jij mee met dit beestachtige
tikspel?

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

19:30 uur Jungle Kids Disco!

Swing mee op de jungle beats
tijdens deze kids jungle disco!

MAANDAG 20 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:15 uur KIDSCLUB: Beer

Beren mogen dan wel gevaarlijk
zijn, de beer die wij gaan maken
is heel lief!

13:00 uur Wasknijpergekte!

De meest leuke, gekke en
grappige spelletjes met
wasknijpers!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

20:00 uur Ballen roven

Durf jij het aan om de bal van de
tegenpartij te stelen? Doe dan
mee!

DINSDAG 21 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

10:15 uur KIDSCLUB: Luchtballon

Kijk daar nou aan de horizon,
daar vliegt een mooie
luchtballon!

13:00 uur Spetterpret

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

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

20:00 uur Guess the Picture!

Met je team op pad en op zoek
naar de verschillende foto's
tijdens deze speurtocht. Weten
jullie wat er op elke foto staat
afgebeeld?
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WOENSDAG 22 JULI 

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 Vlaggenroof

Aanvallen en verdedigen, daar
gaat het om bij dit spel. Roof met
ons mee! Vanaf 8 jaar.

DONDERDAG 23 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Spring en swing met ons mee!

10:15 uur KIDSCLUB: Vissenkom

We zijn vandaag lekker creatief
want we maken een vissenkom
inclusief vissen! Dat staat
natuurlijk wel zo gezellig thuis, in
de caravan, tent of bungalow!

13:00 uur Finding Nemo - Speurtocht

Zoek tijdens deze tocht naar het
visje Nemo, hij wijst je de weg!
Maar vergeet vooral niet
onderweg de vragen te
beantwoorden, want deze
leveren punten op voor je team!
Een speurtocht voor jong en oud!

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 Ren-Je-Rot-Quiz

Ren zo snel als je kunt naar het
goede antwoord tijdens deze
gezellige quiz op het sportveld!

VRIJDAG 24 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

10:15 uur KIDSCLUB: Tropische

Papegaai

We maken vandaag een vrolijke
kleurrijke tropische papegaai. Je
mag zelf weten welke kleuren jij
jouw papegaai geeft.

13:00 uur Het grote Ei-Ruil-Spel

Jij krijgt een ei, maar wat krijg je
ervoor terug? Welk team zal het
lukken om met het grootste
voorwerp terug te komen?

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 Levend Stratego 10+

Wie overleefd dit slagveld en
verzamelt de meeste punten?
Vanaf 10 jaar.
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