
 
 

7 AUGUSTUS T/M 13 AUGUSTUS     -     WEEK 32 
   

ZATERDAG  7 AUGUSTUS  ZONDAG 8 AUGUSTUS 
  Vandaag kun je je via de QR-code of bij het animatieteam 

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!  aanmelden om mee te lopen met de Sprookjestocht. 

   

20:30 
Alle 

leeftijden *STAGELINE*  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 

Kom jij vanavond ook dansen, zingen  10:00 Kidsclub 
en op live muziek springen?  10 uur slaat de klok! 
  We maken vandaag onze eigen sok! 
  11:00 Personages Wordt Sprookjesfiguur! 
  Wil jij mee spelen als personage in de 
  Sprookjestocht? Kom langs in de animatiezaal! 

  14:00 
Voor 

kinderen Kinderbingo   [Kost: €3,-] 

  De cijfers op de juiste rij? 
  Dan maakt deze prijs jou blij! 
  16:00 12+ Crime scene 
  Weet jij wat er hier is gebeurd? 
  Zelfs de muren zijn besmeurd? 
  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

  19:00 Theaterfeest 
  Het is weer tijd voor een nieuw avontuur, 
  Om klok slag zeven uur! 
  20:30 12+ Weerwolven van Wakkerdam 
  Wordt er een burger of een weerwolf vermoord? 
  Wie geloof jij op zijn woord? 
   

MAANDAG 9 AUGUSTUS  DINSDAG 10 AUGUSTUS 
Vandaag kun je je via de QR-code of bij het animatieteam   

aanmelden om mee te lopen met de Sprookjestocht.  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
  10:00 Fossielenclub 
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  Dit dier leeft al lang niet meer, 

10:00 Kidsclub  Hoe heet hij ook alweer? 

Weet je hoe cool dit is,  14:00 
Alle 

leeftijden Watergevecht 

We maken een dier in de wildernis!  Wie weet het meeste water te ontwijken? 
14:00 12+ Trefbal  Goed naar links en naar rechts kijken! 
We spelen weer lekker een potje trefbal,  16:00 6- Peuterpret 
Ik zie ballen overal!  Het wordt weer één groot feest, 

16:00 
Alle 

leeftijden Theezakje ruilspel  Hier moet je zijn geweest! 

Bij dit spel moet je het theezakje zien te ruilen,  18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 
Dat betekent voor een ander voorwerp verruilen!  19:00 Theaterfeest 
16:00 Personages Doorspreken Sprookjestocht  Ze beleven weer een gek verhaal, 
Speel jij mee als personage in de  Wat maken ze een kabaal! 
Sprookjestocht? Kom langs in de animatiezaal!  20:00 12- Crazy disco 
Vanaf 

19:00 
Familie 

activiteit 
*SPROOKJESTOCHT* 
Aanmelden = verplicht! Vol = vol! 

 21:30 12+ Crazy disco 
 Dansen op de nieuwste tracks, 

Deze sprookjestocht is echt een wonder,  Dit wordt echt iets vets! 
Zo mooi en zo bijzonder!   

  



 
WOENSDAG 11 AUGUSTUS  DONDERDAG 12 AUGUSTUS 

*THEMADAG: MISS SUNSHINE*  *THEMADAG: DE VERJAARDAG VAN YEPPER!* 
Vandaag is er een dubbel animatieprogramma!  Hieperdepiep! Hoeraaa! 

Je kunt meedoen met de themadag (zie poster).  Vandaag is Yepper jarig! 

Of met het ‘normale’ programma (zie hier onder).  Kom jij ook op zijn verjaardag? 

   
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?  Hey pssst! 
Neem zelf je eigen kledingstukken mee!  Zullen we Yepper verrassen met tekeningen? 

14:00 
Alle 

leeftijden Jachtseizoen  14:00 
Alle 

leeftijden Verjaardag ballonnen parade 

Lukt het jou om te ontsnappen?  We vieren Yeppers verjaardag, 
Zet dan extra grote stappen!  We lopen rond met een stralende lach! 

16:00 12- Buikschuiven 
 

16:00 
Alle 

leeftijden 
Verjaardag spelletjes met 
Yepper 

Breek het record!  Yepper heeft allemaal leuke spellen bedacht, 
Glij je er als snelste vandoor?  Jullie worden om 4 uur verwacht! 
16:00 12+ Volleybaltoernooi  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde 

Met zes in het veld,  19:00 Cake versieren met Yepper 
De bal over het net, dat is wat telt!  Kun jij een lekker stukje cake niet weerstaan? 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  Schuif dan zeker bij ons aan! 

19:00 Theaterfeest  19:30 
Alle 

leeftijden Yeppers party disco 

Ik zie allemaal verschillende kleuren,  Yepper geeft een groot feest! 
Wat gaat er nu weer gebeuren?  Hier moet je zijn geweest! 
20:30 12+ Sportmix   
Bij de sportmix komen er verschillende sporten   
voorbij, kom er maar bij!   
   

VRIJDAG 13 AUGUSTUS  AANMELDEN SPROOKJESTOCHT 
  Zondag en maandag kun je je via de QR-code of bij 

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  het animatieteam aanmelden voor de Sprookjestocht: 

10:00 Kidsclub   

Het allerleukste is knutselen met de natuur,  
Dus ga snel mee op avontuur!  
11:00 18+ Hardlopen  
Huppakee!  
Loop een rondje van 5 kilometer mee!  

14:00 
Alle 

leeftijden Tien tellen in de rimboe  

Tien tellen in de rimboe!  
Zeg je naam en verstop je snel!   

16:00 
Alle 

leeftijden Halli Galli   

Verzamel zo snel mogelijk al het fruit,  Startpunt Slecht weer? 
Zoek in noord, oost en zuid!  Animatiezaal, Kom toch! 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  Tenzij anders 

aangegeven. 
We doen altijd 

iets leuks. 19:00 Theaterfeest  

Dit drankje proeft een beetje gek,    
Hij doet ineens knettergek!  In/op het water? Doe je mee met ons? 

20:30 
Voor 

volwassen Bingo   [Kost: €5,50]  Zwemdiploma Deelname is op 

De zaal is om 20:00 uur open en om 20:30 uur  Verplicht eigen risico 
gaan we van start. Kom je ook vanavond?    
20:00 12- Kampvuur    
21:30 12+ Kampvuur    
Kom allen naar dit uur,    
Het staat in het teken van het kampvuur!   



 


