
 
 

21 AUGUSTUS T/M 27 AUGUSTUS     -     WEEK 34 
   

ZATERDAG  21 AUGUSTUS  ZONDAG 22 AUGUSTUS 
   

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

Let’s Dance 
  10:00 Kidsclub 
  Wat vliegt daar nou voorbij? 
  Dat is een vliegtuig volgens mij! 

  14:00 
Voor 

kinderen Kinderbingo   [Kost: €3,-] 

  Heb jij geluk of dikke pech? 
  Streep jij alle cijfers weg? 
  16:00 12+ Hersenkrakers 
  Ik hoor de hersenen van ver weg kraken, 
  We gaan iets tofs meemaken! 
  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

  19:00 Theaterfeest 
  Tok-tok-tok! 
  Ze komt rechtstreeks uit het kippenhok! 

  20:30 
Alle 

leeftijden Beverbende 

  Het zijn de bevers 
  die vanavond de macht hebben! 
   

MAANDAG 23 AUGUSTUS  DINSDAG 24 AUGUSTUS 
   

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 

Hutsel de frutsel,  Deze knutsel is het zeker waard, 
Kom naar de knutsel!  We maken onze eigen schatkaart! 
14:00 12- Buikschuiven  14:00 

Alle 
leeftijden Schatzoeken 

Breek het record!  Kun jij goed kaart lezen? 
Glij jij er als snelst vandoor?  Weet jij waar we moeten wezen? 

16:00 12+ Buikschuiven  16:00 
Alle 

leeftijden Olympische waterspelen 

Breek het record!  Waterballon gooien en frisbee werpen... 
Glij jij er als snelst vandoor?  We hebben allemaal olympische voorwerpen! 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest  19:00 Theaterfeest 
Dansen kunnen ze allebei niet,  Zin in weer een te gek avontuur? 
Oh, wat hebben ze een verdriet!  Kom dan naar dit theater uur! 
20:30 12+ A minute to win it!  20:00 12- Bizarre disco 

Je hebt en minuut de tijd,  21:30 12+ Bizarre disco 
In deze spannende strijd!  Trek je meest gekke kleding aan, 
  We zijn niet weg te slaan! 

  



 
WOENSDAG 25 AUGUSTUS  DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance 

10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Het wordt weer een leuk uur,  De zomer is alweer bijna voorbij, 
We maken een echte fotomuur!  We maken nog snel wat moois erbij. 

14:00 
Alle 

leeftijden Geheimschrift  14:00 
Alle 

leeftijden Politie en boefje 

Houd je ogen zeker niet dicht,  Wie gaat er winnen? 
Straks mis je iets van het geheimschrift.  We gaan om 2 uur beginnen! 

16:00 
Alle 

leeftijden Jachtseizoen  16:00 
Alle 

leeftijden Het kastelenspel 

Lukt het jou om te ontsnappen?  Vroeger woonden ze in kastelen, 
Zet dan extra grote stappen!  Vandaag spelen we een spel met velen. 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest  19:00 Theaterfeest 
Het is zeven uur,  Oh oh! Komt het wel goed? 
Tijd voor een gloednieuw avontuur!  Weet jij misschien hoe dat moet? 

20:00 12- Filmavond  20:00 
Familie 

activiteit Crazy chaos show 

21:30 12+ Filmavond  De klok hangt op de kop en de stoelen staan scheef, 
Welke film willen jullie graag zien?  Vanavond ben je nergens safe! 
Actie of comedy misschien?   
   

VRIJDAG 27 AUGUSTUS   

   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance   

10:00 Kidsclub   
We knutselen nog één keer met jullie allemaal,   
We maken onze eigen zonnestraal!   

14:00 
Alle 

leeftijden Kwallenballen   

Krijg jij de kwal in de emmer van het andere team?  
Dan mag jij de winst zien!   

16:00 
Alle 

leeftijden Feestfestijn!   

Het wordt weer een feest,   
Hier moet je zijn geweest!   
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest   

19:00 Theaterfeest   
Vanavond nog één keer!   
Zien we jullie volgend jaar weer?   

 
 
 
 
 

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. 

 


