
 

 
 
 

 4 juli t/m 10 juli 
 

 
 
 
 

ZATERDAG 4 JULI  ZONDAG 5 JULI 
       

  09:45 Let’s Dance 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!  10:00 Kidsclub 

  Is het klittenband of een veter?  
Met deze bril, zie je veel beter! 

   14:00 Welkomstfeest 
  Welkom op ’T Strandheem! 

We maken er een feest van! 
   16:00 Tien tellen in de rimboe 
  Verstop je maar snel, 

misschien pak jij de overwinning wel! 
   19:00 Meeleeftheater 
  De tandendokter heeft iets gezien,  

tel jij mee tot tien? 
   20:30 Voetbal 
    Penalty hier, omhaal daar! 

Wie zorgt er voor het doel voor gevaar? 
       
       

MAANDAG 6 JULI  DINSDAG 7 JULI 
       
10:00 Kidslub  10:00 Kidsclub 
Super leuk datje er bent! 
We maken iets leuks, het is ongekend! 

 Vandaag worden we nog hipper,  
we maken onze eigen slipper! 

16:00 Ninja’s  14:00 Zomerspelen 
Altijd al een ninja willen zijn?  
Dan moet je hier zeker bij zijn! 

 Ben jij een echte sportfanaat? 
Tot wat ben jij in staat? 

19:00 Meeleeftheater aansl. Minidisco  16:00 30 Seconds 12+ 
Gedver! Eten met penselen, 
dat kan ze helemaal niets schelen! 

Raad jij met je team het meest? 
Chill! Hier moet je zijn geweest! 

20:30 Pingpong squash 8+  19:00 Meeleeftheater 
Pingpong met de muren,  
dit is te gek! 

 Een pratende plant,  
Er is niks toch aan de hand? 

    20:30 Quiz ‘t niet 
    Weet jij deze vragen toevallig wel? 

Dan win jij misschien dit vragenspel. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

 
 

       
       
       
   

 
    

 WOENSDAG 8 JULI    DONDERDAG 9 JULI  
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Dit diertje komt uit de zee, 
doe met deze knutsel mee! 

 Iedereen moest eens weten!  
De vogels worden niet vergeten! 

16:00 Standbeeldenspel   14:00 Museumroof 
Wie het langste stil kan staan,  
die zal er met de winst vandoor gaan! 

 Oh-nee! Alle kunst is weg! 
Is dat even pech? 

19:00 Meeleeftheater + Minidisco  16:00 Paint Battle (12+) 
Eens zien hoe ver hij gaat,  
komen ze nou te laat? 

 Is het waar? 
Ben jij de kunstwinnaar? 

20:15 Volleybal  19:00 Meeleeftheater 
Sla jij de bal goed op, 
dan wordt deze rally echt top! 

 Oh-oh! Komt het wel goed?  
Weet jij misschien hoe dat moet? 

21:15 Volleybal 12+  20:30 Weerwolven van Wakkerdam 8+ 
En nu zijn jullie aan de beurt!  Dit is een heel spannend spel, 

misschien ken je het wel! 
       

VRIJDAG 10 JULI     
       
09:45 Let’s Dance     
10:00 Kidsclub     
We laten ons gelden,  
we maken echte superhelden! 

    

16:00 Roversroof (12+)     
De rovers liggen op de loer!     
19:00 Meeleeftheater     
Verliefd zijn is heel erg leuk, 
samen liggen we weer in een deuk! 

    

20:30 Kraak de kluis 8+   
Kraak jij als eerste de kluis? 
Dan ga jij met de overwinning naar huis! 
 
 

    

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 


