
 

 
 

1 t/m 7 augustus 
 
 

ZATERDAG 1 AUGUSTUS  ZONDAG 2 AUGUSTUS 
    Vandaag: Opgeven meedoen musical. Donderdag doen 

we de musical SING! Geef je op bij het animatieteam. 

 

   09:45 Let’s Dance 
   10:00 Kidsclub 

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!  Een pinguïn van papier? 
Wat een knutsel vertier! 

21:00 Live optreden Stageline  14:00 Kinderbingo 
Alleen zitplaatsen, vol = vol!  De cijfers op de juiste rij? 

Dan maakt deze prijs jou blij! Kosten: €3,- 
   16:00 Audities en rollen verdelen musical 
   We doen audities, 

en verdelen daarna de rollen heel precies! 
(Er is een rol voor iedereen) 

   19:00 Meeleeftheater 
  Kijk eens wat een mafkezen, 

kom je ook? 
   20:30 Badminton 
  Sla de bal goed op, 

dan wordt deze rally echt top! 
     
    
       

MAANDAG 3 AUGUSTUS  DINSDAG 4 AUGUSTUS 
*THEMADAG: BOERDERIJ* 

    Vandaag: Reserveer een kaartje voor de uitvoering van de 
musical SING die donderdag wordt opgevoerd! 

Reserveren bij het animatieteam. 

09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Fossielenclub  10:00 Kidsclub 
Yepper is vandaag weer aanwezig! 
Daarmee houdt hij ons bezig! 

 Het is echt waar!  
Vandaag zetten wij onze eigen boerderij in elkaar! 

14:00 Het mega Yepper spel  14:00 Boerderij training 
Dit is Yepper’s spel! 
Meedoen wil je echt wel! 

 Weet jij hoe een boer doet? 
Dan komt het sowieso goed! 

16:00 Oefenen musical   16:00 Oefenen musical 
We gaan weer oefenen voor de musical! 
Zijn jullie er al? 

 Donderdag staan we op de planken, 
dan zullen jullie ons voor al dat oefenen bedanken! 

19:00 Meeleeftheater  16:00 Help de boer 
De grappenmakers zijn weer van de partij, 
wat zijn ze ontzettend blij! 

Ze hebben hulp nodig! 
Daarbij ben je niet overbodig! 

20:30 James Bond 12+  19:00 Meeleeftheater 
Ben jij stoer en ken je 007 ook wel? 
Kom dan naar dit spel! 

 Wat een plezier, 
wat zijn ze nou allemaal aan het doen hier? 

    20:30 Grote familie boerderij quiz 
   Vanavond spelen we de boerderij quiz, 

dat is niet mis! 
  

 
 

 
 
 

    



 

 
 

 WOENSDAG 5 AUGUSTUS    DONDERDAG 6 AUGUSUTS  
Vandaag: Reserveer een kaartje voor de uitvoering van 

de musical SING die donderdag wordt opgevoerd! 
Reserveren bij het animatieteam. 

 Vandaag: Reserveer een kaartje voor de uitvoering van de 
musical SING die donderdag wordt opgevoerd! 

Reserveren bij het animatieteam. 

09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 *Tie Dye*  10:00 Kidsclub 
Tie Dye jij 1 kledingstuk of 2? 
Neem zelf een kledingstuk mee! 

 Hé, hallo, hooi! 
We maken een mooie hoofdtooi! 

14:00 Oefenen musical   14:00 Decor maken musical 12+ 
Morgen is het zover, 
eerst nog even oefenen, ben jij er? 

 Vanavond is de musical Sing! 
Helpen jullie met een vet decor? 

16:00 Voetbal   16:00 Generale repetitie 
Probeer zoveel mogelijk te scoren, 
zo kun jij bij de top horen. 

  Voor vanavond zijn we bijna klaar! 
Zien we je daar? 

16:00 Oefenen musical   19:00 *Musical: SING* 
We gaan weer oefenen voor de musical! 
Zijn jullie er al? 

 De kinderen doen de musical SING, 
zorg dat je er heen ging! 

19:00 Meeleeftheater  20:30 *Musical: SING* 
Ik zie allemaal verschillende kleuren, 
wat gaat er nu weer gebeuren? 

 De kinderen doen de musical SING, 
zorg dat je er heen ging! 

20:30 Crazy 33 8+  22:00 *SING disco 12+* 
33 verschillende opdrachten in dit spel, 
lukt jou dat allemaal wel? 

 We feesten nog even door, 
Het wordt echt gaaf hoor! 

    
   

VRIJDAG 7 AUGUSTUS     
       

09:45 Let’s Dance     
10:00 Kidsclub     
We gaan onze eigen Mario Kart racewagen 
maken! 

    

14:00 Mario Kart     
Ben jij heel erg snel? 
Dan win jij deze race misschien wel! 

    

16:00 Candy Crush Live 12+     
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes met punten 
erop! Dit wordt helemaal top! 

    

19:00 Meeleeftheater     
Rond de klok van zeven, 
valt er weer iets geks te beleven! 

    

20:30 Bingo   
Streep zoveel mogelijk nummer weg! 
Kosten €5,50. Neem je eigen pen/stift mee! 

  

20:00 
21:00 

*Kampvuur 12-* 
*Kampvuur 12+* 

  

Kom allen naar dit uur, 
het 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 
Animatiezaal 
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 risico 



 

 


