
 
 

HEMELVAART - 12 MEI T/M 16 MEI 
   

WOENSDAG 12 MEI  DONDERDAG 13 MEI 
   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  9:45 Alle 

leeftijden 

Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Het is vandaag woensdag,  Zoek alvast een goede plek, 
en deze knutsel bezorgt ons een lach!  deze knutsel wordt te gek! 

14:00 
Alle 

leeftijden Jachtseizoen  14:00 
Alle 

leeftijden De bouwbende 

Dit is heel cool om te doen,  Laat je horen! 
doe mee met het jachtseizoen!  Bouw jij de hoogste toren? 
16:00 8+ Voetbal  16:00 8+ Trefbal XXL 
Ben jij behendig en snel?  We spelen een potje trefbal, 
Dan past jou dit wel!  haal jij het hoogste aantal? 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest  19:00 Theaterfeest 
Heb jij ze al gezien?  Rond de klok van zeven, 
Ze hebben weer pret voor tien!  valt er weer iets geks te beleven! 

20:30 
Alle 

leeftijden A Minute To Win It  20:30 
Familie 
show Super Party & Co 

Je hebt een minuut de tijd,  Liplezen, verboden woord en zelfs tekenen, 
in deze spannende strijd!  wie kan er ook goed rekenen? 
   

VRIJDAG 14 MEI   
   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance   

 
 

10:00 Fossielenclub    
Dit maak je niet vaak mee,   
Yepper heeft een mega goed idee!   
14:00 12- Kinderbingo Kost: €3,-     
De getallen vliegen in het rond,   
ik ben benieuwd of er ook wat op jouw kaartje terechtkomt!   
16:00 8+ Limonade pong   
Mik jij het balletje recht in de beker?     
Dan ben jij de winnaar dat is zeker!    
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest   

19:00 Theaterfeest   
Zorg dat je hier snel naar toe sjeest,     
Het is tijd voor het theaterfeest!   
21:00 12+ Kampvuur   
Dit uur staat in het teken van het kampvuur!   
   
   

Startpunt Slecht weer? In/op het water? Doe je mee met ons? 
Animatiezaal, Kom toch! Zwemdiploma verplicht. Deelname is op  

tenzij anders aangegeven. We doen altijd iets leuks.  eigen risico. 
 

Maatregelen 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. • Ouders/verzorgers houd 1,5 meter 
afstand en draag een mondkapje 
In de animatiezaal. 

• Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet 
deel te nemen aan activiteiten. 

 
Alle leeftijden  
 



ZATERDAG 15 MEI  ZONDAG 16 MEI 
   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance 

10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Zorg dat je bij de knutsel bent,  Snap jij wat ik bedoel? 
we maken een fantastisch muziekinstrument.  Deze knutsel wordt helemaal cool! 

14:00 12- Hiërogliefentocht met Yepper 14:00 
Alle 

leeftijden Uitzwaai spellen 

Dit belooft een avontuurlijke middag te worden,  Nog een keertje heel veel gezelligheid! 
we zullen veel te weten komen over hiërogliefen! Bij deze op een na laatste activiteit! 
16:00 12+ Mega sportblender  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

Verschillende sporten in één,  19:00 Theaterfeest 
Waar gaat iedereen nu weer heen?  Ze zijn bij het dolvissenarium geweest? 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  Daar was wel een heel gek beest! 

19:00 Theaterfeest    
Kun jij ze verstaan?   
Ze gaan naar de maan!  We vonden het weer onwijs gezellig met jullie! 
20:00 12- Proud2befout disco  22 t/m 24 mei zijn we er weer! Tot snel!! 
21:00 12+ Proud2befout disco   
Tijd om te dansen en te zingen!   
Kom jij ook met ons mee swingen?   
Trek je aller gekste kleding aan!   
   
   
   

Startpunt Slecht weer? In/op het water? Doe je mee met ons? 
Animatiezaal, Kom toch! Zwemdiploma verplicht. Deelname is op  

tenzij anders aangegeven. We doen altijd iets leuks.  eigen risico. 
 

Maatregelen 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. • Ouders/verzorgers houd 1,5 meter 
afstand en draag een mondkapje 
In de animatiezaal. 

• Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet 
deel te nemen aan activiteiten. 

 


