
 

MEIVAKANTIE - 1 MEI T/M 9 MEI 
   

ZATERDAG 1 MEI  ZONDAG 2 MEI 
Meld je vandaag aan voor het voetbaltoernooi!  Meld je vandaag aan voor het voetbaltoernooi! 

   
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  9:45 Alle 

leeftijden 

Let’s Dance 
19:00 Theaterfeest  10:00 Kidsclub 
Joepie! De meivakantie is begonnen!  Schreeuw het van de daken, 
Jullie vriendjes hebben een verhaal verzonnen!   we gaan iets heel erg moois maken! 
  14:00 8- Vingerafdruktocht met Yepper 
  Een speciale tocht met vingerafdrukken! 
  Loop je mee? Dit moet toch lukken? 
  16:00 8+ Sportmix 
  Dit is niet mis! 
  Doe mee met de fanatieke sportmix! 
  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

  19:00 Theaterfeest 
  Ze zijn weer van de partij! 
  Jij bent er toch ook bij? 
  20:30 

Alle 
leeftijden Smokkelspel 

  Smokkel alles naar de overkant, 
  maar zorg dat je niet bij de bewakers belandt! 
   

MAANDAG 3 MEI  DINSDAG 4 MEI 
   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance 

10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Met dit masker herkent niemand je meer,  Schreeuw het van de daken, 
wat word jij dit keer?  we gaan zelf koekjes maken! 
14:00 12- Voetbaltoernooi - 6 tegen 6  14:00 8- Natuurchallenges met Yepper 
Op het achterste veld! Aanmelden verplicht!  Kom jij ook naar dit uur? 
We gaan lekker voetballen,  We doen vette chalenges in de natuur! 
even mega hard in dat doel trappen!  16:00 8+ Crazy 33 
16:00 12+ Voetbaltoernooi - 6 tegen 6  Krijgen jullie alle opdrachten voor elkaar? 
Op het achterste veld! Aanmelden verplicht!  Sommige zijn wel een beetje raar! 
In teams tegen elkaar,  18:45 Alle 

leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 
dit wordt een sportieve middag, echt waar!  19:00 Theaterfeest (tot 19:45 uur i.v.m. 4 mei) 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  Iemand heeft een geheim, 

19:00 Theaterfeest  wat zal het toch zijn? 
Rond de klok van zeven,  20:30 12+ Wie is de mol? 
valt er weer iets geks te beleven!  Dit is echt te dol, 
20:30 8+ Levend Cluedo  Wie is nou toch de mol? 
Er is een misdaad gepleegd op ’t Strandheem...   
Gaan jullie het uitzoeken?   
   

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  



 
WOENSDAG 5 MEI 
BEVRIJDINGSDAG 

 DONDERDAG 6 MEI 
THEMADAG: SPIONNEN 

   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance 

10:00 Fossielenclub  10:00 Kidsclub 
Vandaag staat alles in het teken van bevrijding!  Een spion komt zomaar binnen, 
Yepper heeft er zin in!  terwijl we aan een pennenbak zouden beginnen. 

14:00 
Alle 

leeftijden Bevrijdingsdag spelen 2021  14:00 
Alle 

leeftijden Spionnentraining 

Joepie! Het is Bevrijdingsdag!  Weet jij hoe je spioneren moet? 
We gaan toffe spellen doen, kom je ook langs?  Deze spion kan het al reuzegoed! 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  16:00 

Alle 
leeftijden Het Mysterie van den Gouden 

19:00 Theaterfeest  Weten we den Gouden Engel te vinden? Engel 
Weet jij wat ik zie?  Ik zou me er nog niet aan vastbinden! 
Dit is echte magie!  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

20:00 12- Oranje party  19:00 Theaterfeest 
21:30 12+ Oranje party  Een zebra met gele sokken? 
Het gaat gebeuren,  Hier loopt iemand te jokkenbrokken! 

een party met Nederlandse kleuren!  20:30 
Alle 

leeftijden Kraak de kluis 

  Er is maar 1 manier en deze kluis gaat open. 

VRIJDAG 7 MEI  Het gaat goed, laten we dat hopen! 

   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  ZATERDAG 8 MEI 

10:00 Kidsclub   
Zorg dat je op tijd in de kidsclub komt,  9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance 

we maken diertjes die vliegen in het rond!  10:00 Kidsclub 

14:00 
Alle 

leeftijden Buikschuiven  Een speciale knutsel voor Moederdag! 

Breek het record!  Kom naar de kidsclub met je grootste lach! 
Glij jij er als snelst vandoor?  14:00 8- Speuren naar sporen spel 

16:00 
Alle 

leeftijden Jachtseizoen  Samen met Yepper opzoek naar de sporen! 

Dit is heel cool om te doen,  Welk team gaat de meeste punten scoren? 
doe mee met het jachtseizoen!  16:00 Alle 

leeftijden Levend Mastermind 

18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest  Een tof spel met unieke codes... 
19:00 Theaterfeest  Doe mee! 
Ben ik nou Kapitein Haak of Peter Pan?  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

Ik snap er even niks van!  19:00 Theaterfeest 
21:00 12+ Weerwolven van Wakkerdam  Komen jullie ook weer? 
Oonee! Wat gebeurt er allemaal in Wakkerdam?  Het wordt een groot feest dit keer! 
Ik lig er bijna wakker van!  20:30 

Alle 
leeftijden Wie ben ik? 

  Ben ik nou Kapitein Haak of Peter Pan? 

ZONDAG 9 MEI  Ik snap er even niks van! 

   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  Aanmelden voetbaltoernooi 

10:00 Fosielenclub  Je kunt je op zaterdag 1 mei en zondag 2 mei 
Yepper is vandaag weer aanwezig!  aanmelden voor het voetbaltoernooi. Alleen of 
Waarmee houdt hij ons deze keer bezig?  met een team. Aanmelden kan bij het 

14:00 
Alle 

leeftijden Levend stratego  animatieteam of via deze QR-code:  
Pak jij de vlag!?   
Een super leuk spel deze middag!   

16:00 
Alle 

leeftijden Afscheid spelletjes   

De meivakantie is omgevlogen! Het was fijn!   
Zorg dat jullie nog wel bij deze leuke spellen zijn!  

 


