
 

31 JULI T/M 6 AUGUSTUS     -     WEEK 31 
   

ZATERDAG 31 JULI  ZONDAG 1 AUGUSTUS 
Vandaag kun je je tot 17:00 uur bij het restaurant  Vandaag kun je je tot 14:00 uur via de QR-code of bij het 

aanmelden om mee te doen met de playbackshow. animatieteam aanmelden om mee te spelen in de musical COCO! 

   
Het animatieteam is vandaag een dagje vrij!  9:45 Alle 

leeftijden 

Let’s Dance 
  10:00 Kidsclub 

20:00 
Familie 

activiteit *PLAYBACKSHOW*  Zorg dat je bij de knutsel bent, 

Laat maar eens zien  We maken een fantastisch muziekinstrument! 

hoe goed jij kan playbacken!  14:00 Deelnemers 
musical Audities musical     Meld je aan! 

  Kom en doe auditie voor de musical! 

  16:00 
Deelnemers 

musical Rollen verdelen en oefenen 

  We maken de rollen bekend, 
  En gaan gauw beginnen met oefenen! 
  Iedereen doet mee! 

  16:00 Alle 
leeftijden Paperclip ruilspel 

  Ruil je hier of ruil je daar? 
  Op pad met een paperclip en ruilen maar! 
  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

  19:00 Theaterfeest 
  Yepper is er weer, 
  Wat gebeurt er deze keer? 
  20:30 12+ Voetbal avond 
  Zet je beste beentje voor, 
  Wie gaat er met de winst vandoor? 
   

MAANDAG 2 AUGUSTUS  DINSDAG 3 AUGUSTUS 
   

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 Fossielenclub 
Vandaag gaat het gebeuren,  Hier moet je zijn geweest, 
Een knutsel met verschillende kleuren!  We maken een fantasiebeest! 

11:00 Deelnemers 
musical Oefenen musical  14:00 Alle 

leeftijden Voetbal 

We gaan weer oefenen voor de musical!  Hoeveel doelpunten maak jij? 
Zijn jullie er al?  Je bent er toch zeker ook bij? 

14:00 
Alle 

leeftijden Kinderbingo     [Kost: €3,-]  14:00 
Deelnemers 

musical Oefenen musical 

Heb jij geluk of dikke pech?  We gaan weer oefenen voor de musical! 
Streep jij alle cijfers weg?  Vanaf nu oefenen we zonder tekstboek. 

16:00 
Alle 

leeftijden Bouwplaats  16:00 
Deelnemers 

musical Oefenen musical 

Welk team bouwt de hoogste toren?  We hebben nog alle tijd, 
We willen jullie horen!  Maar we zijn graag goed voorbereid! 

16:00 
Deelnemers 

musical Oefenen musical  18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 

We gaan weer oefenen voor de musical!  19:00 Theaterfeest 
Ken jij je tekst al?  Iemand heeft een geheim, 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  Wat zal het toch zijn? 

19:00 Theaterfeest  20:00 12- Neon party 
Jaja daar zijn we weer!  21:30 12+ Neon party 
Yepper is er deze keer!  We hebben weer wat gaafs bedacht, 
20:30 12+ Vlaggenroof  Je wordt vanavond verwacht! 
Weet jij de vlag te bemachtigen?   

 
 



 
WOENSDAG 4 AUGUSTUS  DONDERDAG 5 AUGUSTUS 

   

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
10:00 Tie dyen  10:00 Kidsclub 
Tie dye jij 1 kledingstuk of 2?  Zorg dat je bij de knutsel bent, 
Neem zelf je eigen kledingstukken mee!  We maken een mooi musical decor element. 

11:00 
Deelnemers 

musical Oefenen musical  14:00 
Alle 

leeftijden Levend kwartet 

We gaan weer oefenen voor de musical!  Om twee uur spelen we het... 

12:00 
Alle 

leeftijden Braderie  Het is tijd voor levend kwartet! 

Van 12:00 tot 17:00 uur  14:00 
Deelnemers 

musical Oefenen musical 

staat er een braderie voor jullie klaar!  We gaan weer oefenen voor de musical! 

14:00 
Deelnemers 

musical Oefenen musical  Ben je er al? 

We gaan weer oefenen voor de musical!  16:00 
Deelnemers 

musical Generale repetitie musical 

16:00 12+ Decor maken musical  We oefenen vanmiddag nog één keer, 
We maken een mooi decor,  We zetten echt een gave musical neer! 

Jullie mogen allemaal komen helpen hoor!  20:00 
Familie 

activiteit *MUSICAL: COCO!* 

16:00 
Deelnemers 

musical Oefenen musical  Vanavond schitteren de kinderen op het doek, 

We gaan weer oefenen voor de musical!  Kom jij ook op bezoek? 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest   

19:00 Theaterfeest   
Het wordt weer lachen, gieren, brullen,   
Oh wat zijn ze lekker aan het smullen!   
20:30 12+ Levend cluedo   
Er is vanavond een moord gepleegd...  MEESPELEN IN DE MUSICAL COCO! 
Los jij deze moord op?  Vrijdag en zondag tot 14:00 uur kun je je 

  via de QR-code of bij het animatieteam aanmelden 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS  om mee te spelen in de musical COCO: 

   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  

10:00 Kidsclub  
We gaan het record verbreken,  
Hier heb ik de hele week naar uitgekeken!  

14:00 
Alle 

leeftijden Speurtocht met Yepper  

Weet jij al waar we naar op zoek zijn?  
Ontdekt het en kom naar de speurtocht met Yepper! 

16:00 
Alle 

leeftijden Buikschuiven  Zondag om 14:00 uur zijn de audities 

Breek het record!  en om 16:00 uur verdelen we de rollen. 

Glij jij er als snelst vandoor?   
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest    

19:00 Theaterfeest  Startpunt Slecht weer? 
Een gaatje in zijn kies,  Animatiezaal, Kom toch! 
Naar de tandarts, dat is het advies!  Tenzij anders 

aangegeven. 
We doen altijd 

iets leuks. 20:30 
Voor 

volwassenen Bingo   [Kost: €5,50]  

De zaal is om 20:00 uur open en om 20:30 uur    
gaan we van start. Kom je ook vanavond?  In/op het water? Doe je mee met ons? 
20:00 12- Kampvuur  Zwemdiploma Deelname is op 
21:30 12+ Kampvuur  Verplicht eigen risico 
Zin in een gezellige avond met marshmallows    
en muziek? Kom ook!    

 


