
 
 

14 AUGUSTUS T/M 20 AUGUSTUS     -     WEEK 33 
   

ZATERDAG  14 AUGUSTUS  ZONDAG 15 AUGUSTUS 
  Vandaag kun je je via de QR-code of bij het animatieteam 

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!  aanmelden voor de Escape Room (12+). 

   
19:00 16+ Dart toernooi  9:45 Alle 

leeftijden 

Let’s Dance 
Is darten jouw favoriete sport?  10:00 Kidsclub 
Laten we eens kijken wie de winnaar wordt!  Schreeuw het van de daken! 
  We gaan weer iets moois maken. 

  14:00 
Voor 

kinderen Kinderbingo   [Kost: €3,-] 

  Heb jij geluk of dikke pech? 
  Streep jij alle cijfers weg? 
  16:00 12+ Whatsapp zoekspel 
  We spelen een tof zoekspel, 
  Met Whatsapp nog wel! 
  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

  19:00 Theaterfeest 
  Het is tijd, het is tijd! 
  Voor plezier en gezelligheid! 
  20:30 18+ Pubquiz 
  Vanavond hebben we een toffe pubquiz! 
  Kom jij ook? 
   

MAANDAG 16 AUGUSTUS  DINSDAG 17 AUGUSTUS 
Vandaag kun je je via de QR-code of bij het animatieteam   

aanmelden voor de Escape Room (12+).  9:45 Alle 
leeftijden 

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

leeftijden 
Let’s Dance  We gaan nog niet naar huis, 

10:00 Fossielenclub  We maken vandaag een muis! 
Samen met Yepper knutselen dit uur!  14:00 12- Voetbaltoernooi 
Gaan jullie straks mee op avontuur?  Lekker een potje voetballen, 

12:00 
Alle 

leeftijden Picknick XXL met Yepper  En die bal in het doel knallen! 

Neem je eigen lunch mee,  16:00 12+ Voetbaltoernooi 
We hebben een goed idee!  Zet je beste beentje voor, 

16:00 
Alle 

leeftijden Berentocht  En ga er met de winst vandoor! 

Dit is een tocht die je nog nooit hebt gezien,  18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 
Er zijn zelfs beren bovendien!  19:00 Theaterfeest 
18:45 Alle 

leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest  Kom ook naar dit feest, 
19:00 Theaterfeest  Hier moet je zijn geweest! 
We vinden het weer leuk dat jullie er zijn,  20:00 12- Music bingo party 
Vandaag vliegen we naar de woestijn!  21:30 12+ Music bingo party 

Vanaf 

19:00 
12+ 

*ESCAPEROOM: 
La Casa de Vacaciones* 
Aanmelden = verplicht! Vol = vol! 

 Het zijn zomerse temperaturen, 
 We hebben het leuk tot in de late uren! 
  

Zoek met je team naar het spoor,   
Breek jij het tijdsrecord?   

  



 
WOENSDAG 18 AUGUSTUS  DONDERDAG 19 AUGUSTUS 

*THEMADAG: WINTER WONDERLAND*  Vandaag kun je je via de QR-code of bij het animatieteam 
Vandaag kun je je via de QR-code of bij het animatieteam aanmelden voor de Escape Room (12-). 

aanmelden voor de Escape Room (12-).   

  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  10:00 Kidsclub 

10:00 Kidsclub  Kom erbij, kom erbij! 
Er zijn twee feeën op bezoek,  Dit dragen ze veel in Hawaii! 
Misschien zijn we wel naar iets op zoek?  

Vanaf 

14:00 
12- 

*ESCAPEROOM: 
Gevangen in een game* 
Aanmelden = verplicht! Vol = vol! 

14:00 
Alle 

leeftijden Feeën obstakelrun  

Breng de fakkels zo snel mogelijk naar de overkant, 
Voor je het weet vliegt het in brand!  Zoek met je team naar het spoor, 

16:00 
Alle 

leeftijden Kronentocht  Breek jij het tijdsrecord? 

Help jij mee met zoeken naar kronen,  16:00 6- Peuterpret 
Wie weet gaan we je wel belonen!  Ook voor de allerkleinsten hebben we een idee, 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  Ga je met ons mee? 

19:00 Theaterfeest  18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 
We beleven weer een leuk avontuur,  19:00 Theaterfeest 
Het is weer zeven uur!  Onee, er is een mobiel verloren, 

20:00 
Familie 

activiteit Winter wonderland kronendans Maar hij staat op niet storen! 

Hoera, het is ons gelukt!  20:30 12+ Basketbal toernooi 
Kom het vieren samen met ons!  Ga jij er vanavond met de winst vandoor? 
  Het wordt lastig hoor! 
   

VRIJDAG 20 AUGUSTUS  AANMELDEN ESCAPEROOMS 
  Zondag en maandag kun je je via de QR-code of bij 

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  het animatieteam aanmelden voor 

10:00 Kidsclub  de Escaperoom (12+) -> La Casa de Vacaciones: 

Neem een lege plastic fles mee,   
We hebben weer een goed idee!  
11:00 18+ Hardlopen  
Huppakee!  
Loop een rondje van 5 kilometer mee!  

14:00 
Alle 

leeftijden Natuurtocht met Yepper   

Hoeveel weet jij van de natuur?  Woensdag en donderdag kun je je via de QR-code of bij 
Kom het te weten in dit uur!  het animatieteam aanmelden voor 

16:00 
Alle 

leeftijden Levend stratego  de Escaperoom (12-) -> Gevangen in een game: 

Versla jij jouw tegenstander?   
Het gaat om de punten van de ander!  
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest  
Vandaag steelt een klein diertje de show,  
Hij heeft een huisvlo!    

20:30 
Voor 

volwassen Bingo   [Kost: €5,50]  Startpunt Slecht weer? 

De zaal is om 20:00 uur open en om 20:30 uur  Animatiezaal, Kom toch! 
gaan we van start. Kom je ook vanavond?  Tenzij anders 

aangegeven. 
We doen altijd 

iets leuks. 20:00 12- Kampvuur  
21:30 12+ Kampvuur  In/op het water? Doe je mee met ons? 
Ga lekker zitten bij het vuur,  Zwemdiploma Deelname is op 
Het wordt weer een heerlijk uur!  Verplicht eigen risico 

 


