
 
 

PINKSTEREN - 22 MEI T/M 24 MEI 
   

ZATERDAG 22 MEI  ZONDAG 23 MEI 
   
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance  9:45 Alle 

leeftijden 

Let’s Dance 
10:00 Kidsclub  10:00 Fossielenclub 
Zorg dat je op tijd bij deze knutsel bent,  Wat een avontuur, 
we maken een eigen muziekinstrument.  we maken een dier uit de natuur! 

14:00 
Alle 

leeftijden Mega ballonnenspel  14:00 
Alle 

leeftijden Havenspel 

Dit speel je met ballonnen,  Wat geweldig is dit spel! 
geef jij je snel gewonnen?  Zit jij in het winnende team en trek je aan de bel? 

16:00 
Alle 

leeftijden Buitenspelletjes met Yepper  16:00 12- Drie is te veel 

Niets is zo tof als buiten zijn,  Sta jij daar met vier? 
op de computer vind je geen wild konijn!  Kom maar gauw naar hier! 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  16:00 12+ Volleybal 

19:00 Theaterfeest  Sla jij de bal goed op, 
Oh oh! Dat stemwater is niet goed,  dan wordt deze rally echt top! 
hij weet niet hoe hij praten moet!  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

20:00 12- Kampvuur  19:00 Theaterfeest 
21:00 12+ Kampvuur  Mayonaise met zeep op brood? 
Dit uur staat in het teken van het kampvuur!  Dat is toch volslagen idioot!? 
  20:00 12- Tropical party 
  21:00 12+ Tropical party 

MAANDAG 24 MEI  Trek je tropische outfit aan, 

  we gaan er weer tegenaan! 
9:45 Alle 

leeftijden 
Let’s Dance   

10:00 Kidsclub   
Ja, ja, ja!   
We maken onze eigen camera!   

14:00 
Alle 

leeftijden Bosdierentocht   

Een tocht naar de dieren van het bos,   
om twee uur gaan we los!   

16:00 
Alle 

leeftijden Big selfie game   

Waar loop jij nu heen?   
Hier is de big selfie game!   
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest   

19:00 Theaterfeest   
Samen liggen we nog een keer in een deuk,   
wat vonden we het weer gezellig en leuk!   
   
   

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. 
 

Maatregelen 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. • Ouders/verzorgers houd 1,5 meter 
afstand en draag een mondkapje 
in de animatiezaal. 

• Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet 
deel te nemen aan activiteiten. 

 


