
 
 

10 JULI T/M 16 JULI     -     WEEK 28 
   

ZATERDAG  10 JULI  ZONDAG 11 JULI 
   

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
  10:00 Kidsclub 
  Kleine of grote papieren, 
  Vandaag gaan we de animatiezaal versieren! 

  14:00 
Alle 

leeftijden Welkomstfeest 

  Welkom op ’t Strandheem! 
  Doe jij mee met deze game? 

  16:00 
Alle 

leeftijden Verkeersspel 

  Ken jij de verkeersregels al? 
  Is deze weg breed of smal? 
  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

  19:00 Theaterfeest 
  Zijn ze nou verblind? 
  Of is er één echt kleurenblind? 
  20:30 12+ Weerwolven van Wakkerdam 
  Wordt er een burger of een weerwolf vermoord? 
  Wie geloof jij op zijn woord? 
   

  DINSDAG 13 JULI 
  Vandaag kun je je via de QR-code of bij het 

  animatieteam aanmelden voor de Knuffelwerkplaats. 

MAANDAG 12 JULI   

  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  10:00 Fossielenclub 

10:00 Kidsclub  Wat heeft Yepper voor ons bedacht? 
Zie ik nou een echte vis?  Het is iets wat je niet verwacht! 
Kijk eens hoe cool deze is!  14:00 12- Voetbaltoernooi 

14:00 
Alle 

leeftijden Hamburgerrace  Hoeveel doelpunten maak jij? 

Breng jij de hamburgers naar de overkant?  Jij bent er toch zeker ook bij? 
Gooi ze zo snel mogelijk in de mand.  16:00 12+ Voetbaltoernooi 

16:00 
Alle 

leeftijden Frisbee game  Keeperbal of ingooi? 

3, 4, 5...  Dit wordt vast mooi! 
Ben jij net zo snel als deze schijf?  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest  19:00 Theaterfeest 
19:00 Theaterfeest  Het is weer zeven uur, 
Gedver! Luizen in het haar,  Tijd voor een nieuw avontuur! 
Maar deze shampoo is ook wel wat raar!  20:00 12- Ibiza disco 

20:30 
Alle 

leeftijden Slagbal  21:30 12+ Ibiza disco 

Wie zet zijn beste beentje voor,  Trek je zomerkleding aan, 
En gaat er met de winst vandoor?  Het is tijd om naar de disco te gaan! 

  



 
 

WOENSDAG 14 JULI  DONDERDAG 15 JULI 
Vandaag kun je je via de QR-code of bij het   

animatieteam aanmelden voor de Knuffelwerkplaats.  
10:00 Alle 

leeftijden 

*KNUFFELWERKPLAATS* 
 Aanmelden = verplicht! Vol = vol! 

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  Vandaag maken we onze eigen knuffel, 
10:00 Tie dyen  Hoe gaaf is dat! 

Tie dye jij 1 kledingstuk of 2?  14:00 
Alle 

leeftijden Vlaggenroof met Yepper 

Neem zelf je eigen kledingstukken mee!  Weet jij de vlag te vinden, 

14:00 Alle 
leeftijden Buikschuiven  Of moeten we hem vastbinden? 

We gaan er voor!  16:00 6- Peuterpret 
Glijd er zo snel mogelijk vandoor!  Spelletjes zoals zakdoekje leggen, 

16:00 
Alle 

leeftijden Zandkastelen bouwen  Wie heeft het voor het zeggen? 

Wie maakt het grootste kasteel?  18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 
Worden de gordijnen van fluweel?  19:00 Theaterfeest 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  Oh nee, gaat dat wel goed? 

19:00 Theaterfeest  Ze hebben hun ware liefde ontmoet! 
Het is tijd, het is tijd!  20:30 12+ Sportmix 
Voor plezier en gezelligheid!  Verschillende sporten in één, 

20:00 
Familie 

activiteit Bizarre quiz  Waar gaat iedereen nu weer heen? 

Vragen die je niet verwacht,   
Wie zou deze hebben bedacht?   
   

VRIJDAG 16 JULI  AANMELDEN KNUFFELWERKPLAATS 
  Dinsdag en woensdag kun je je via de QR-code of bij 

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  het animatieteam aanmelden voor de Knuffelwerkplaats: 

10:00 Kidsclub   
Een ochtend vol plezier,  
Knutselen doe je hier!  

14:00 
Alle 

leeftijden Schminken  

Welk dier word jij?  
Een tijger, een olifant of een bij?  

16:00 
Alle 

leeftijden Drie is teveel  

1, 2, 3...  

Dat is geen optie!   
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest   

19:00 Theaterfeest   

Deze tandarts doet het niet goed,   
Weet jij wel hoe het moet?   
20:00 12- Filmavond   
21:30 12+ Filmavond   
Welke film willen jullie graag zien?   
Actie of comedy misschien?   

 
 

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. 

 


