25 t/m 31 juli
ZATERDAG 25 JULI
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!

MAANDAG 27 JULI
10:00 Fossielenclub
Wat een avontuur,
we maken een dier uit de natuur!
14:00 Geheime wandeling
Loop jij vandaag met ons mee?
Deze tocht is geheim en oké!
16:00 Verstoppertje
Dit blijft een leuk spel,
Dit ken je zeker wel!
19:00 Meeleeftheater
Jaja daar zijn ze weer!
Waar is het feestje deze keer?
20:30 Jongens tegen de meisjes 12+
Een voor een battlen tegen elkaar,
dit wordt geweldig echt waar!

ZONDAG 26 JULI
10:00 Kidsclub
Zorg dat je bij de knutsel bent,
we maken even fantastisch muziekinstrument!
14:00 Waterballonnen gevecht
Gooi je raak of gooi je mis,
je wordt nat, dat is een ding wat zeker is!
16:00 Kinderbingo
Heb jij geluk of dikke pech?
Streep jij alle cijfers weg? Kosten: 3,16:00 Waterballonnen gevecht 12+
Ook jullie gaan de strijd aan,
ga maar vast klaarstaan!
19:00 Meeleeftheater
Yepper is er weer,
wat gebeurt er deze keer?
20:00 Colors
Het gaat gebeuren,
dit is het spel met kleuren!
DINSDAG 28 JULI
10:00 Kidsclub
Hier moet je zijn geweest,
we maken een fantasiebeest!
14:00 De bouwbende met Yepper
Yepper laat zich horen!
Wie bouwt de hoogste toren?
16:00 Letterzoektocht
Ken jij alle letters van het alfabet?
Dat wordt dit dikke pret!
19:00 Meeleeftheater
Iemand heeft een geheim,
wat zal het toch zijn?
20:30 Wie is de Mol 12+
Dit is me echt te dol,
wie is hier nou toch de mol?

WOENSDAG 29 JULI

DONDERDAG 30 JULI

10:00 Fossielenclub
Het is de knutsel die iedereen wil,
we maken een echte krokodil!
14:00 Levend ganzenbord
Dit ken jij zeker wel?
We maken het een levend spel!
16:00 Yepper gaat op berenjacht
Wij gaan op berenjacht en zijn niet bang,
kijk goed en wie weet wat jij vang!
19:00 Meeleeftheater
Wij zitten om 7 uur klaar,
wat zie ik nou daar?9:00
20:30 XXL Rebustocht 8+
Dit is een hele toffe tocht,
zie jij de rebus bij de bocht?

10:00 Kidsclub
Dit wil iedereen wel,
we maken een eigen spel!
14:00 Stoepkrijtchallenges
Kom allemaal op tijd,
we maken kunstwerken met stoepkrijt!
16:00 Jachtseizoen
We gaan ons uiterste best doen,
tijdens dit spannende jachtseizoen!
19:00 Meeleeftheater
Het is weer de hoogste tijd,
mis het niet, straks heb je spijt!
20:30 Black Stories 12+
Wie begaat de misdaad?
Ben jij degene die het raad?

VRIJDAG 31 JULI
09:45 Let’s Dance
10:00 Kidsclub
Het is weer tijd,
voor de kleurwedstrijd!
11:00 **Knuffelwerkplaats**
Opgeven verlicht, max. 30 deelnemers!
We gaan het beleven,
we brengen onze eigen knuffel tot leven!
14:00 Yepper de krantenmepper
Yepper heeft weer iets geks bedacht,
ik weet zeker dat je straks lacht!
16:00 Koehandel XXL 12+
Dit spel ken je wel!
Vandaag doen we het in XXL!
19:00 Meeleeftheater
Een olifant met gekke sokken?
Hier loopt iemand te jokkenbrokken!
20:30 Bingo
Streep zoveel mogelijk nummer weg!
Kosten €5,50. Neem je eigen pen/stift mee!
21:30 Kampvuur 12+
Dit uur staat in het teken van het kampvuur!

•
•
•

Maatregelen deelname aan activiteiten
Tot 18 jaar mag alles! Na 18 jaar moet 1,5m afstand gehouden worden.
Bij hoge opkomst kan het zijn dat er met shifts gewerkt gaat worden
Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet deel te nemen aan activiteiten

Startpunt
Animatieruimte
Tenzij anders aangegeven

Slecht weer?
Kom toch!
We doen altijd iets leuks

In/ op het water?
Zwemdiploma verplicht

Doe je mee met ons?
Deelname is op eigen risic

