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Recreatieprogramma
17 tot en met 23 juli

WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuke vakantie want wij

organiseren allemaal leuke activiteiten voor

jong en oud! Voor alle activiteiten geldt,

tenzij anders aangegeven, dat er wordt

verzameld bij de recreatieruimte. Bij slecht

weer of onvoldoende deelname wordt er

altijd een vervangende activiteit

georganiseerd. Het animatieteam zorgt voor

een veilige omgeving, en houdt zich aan de

maatregelen die zijn genomen om de

verspreiding van het coronavirus tegen te

gaan. Jij ook? Lees maar snel wat er allemaal

te doen is en dan hopen wij jullie te zien bij

één van onze leuke activiteiten! 

Fijne vakantie en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 17 JULI 

9:30 uur

Voorbereiden kidsclub

9:50 uur

Loek en Lot Parade 
Loek en Lot komen je ophalen

met de bakfiets om te gaan

knutselen!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd

voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Papegaai
Jij mag kiezen welke kleuren jij

jouw papegaai geeft.

14:00 uur

Buskruit
Ben jij een echte speurneus of

ben je goed met de bal? Dan is

dit spel echt iets voor jou!

18:50 uur

Kindertheater Parade
Wacht op ons langs de weg!

Want als je de parade mist heb

je dikke pech!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

20:00 uur

Bevrijd de Vlieg
Alle hongerige spinnen zijn op

zoek naar lekkere vliegen. Een

dikke bromvlieg is er al

gevangen. Kunnen de overige

vliegen hem redden? 

ZONDAG 18 JULI 

9:30 uur

Voorbereiden kidsclub

9:50 uur

Loek en Lot Parade
Loek en Lot rijden met de

bakfiets over de camping om

alle kinderen op te halen

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de

leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Kwal
Vind jij kwallen ook eng? Voor

deze zelfgemaakte kwal hoef je

niet bang te zijn. Kom gauw en

maak de mooiste kwal van de

zee!

14:00 uur

Strandspelletjes
Ga jij mee met het

animatieteam naar het strand?

We gaan verschillende leuke

spelletjes doen op het strand

en vooral lekker actief bezig

zijn! Papa en mama mogen ook

mee.

18:50 uur

Loek en Lot Parade
Loek en Lot rijden met de

bakfiets over de camping om

alle kinderen op te halen

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige

theatershow met jouw enige

echte theatervriendjes! Kom

gezellig kijken wat ze vandaag

toch weer beleefd hebben!

19:30 uur

Disco
Kom je ook lekker swingen en

springen?

MAANDAG 19 JULI 

9:30 uur

Voorbereiden kidsclub

9:50 uur

Loek en Lot Parade 
Loek en Lot komen je ophalen

met de bakfiets om te gaan

knutselen!
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10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met

een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig

koraalrif met tientallen vissen,

mooie planten en een explosie

van kleuren! Ontwerp vandaag

je eigen koraalrif en laat je

fantasie de vrije loop.

14:00 uur

Kwalleballen
Een soort rugby, maar dan nóg

spannender. Vanaf 8 jaar.

18:50 uur

Loek en Lot Parade
Loek en Lot rijden met de

bakfiets over de camping om

alle kinderen op te halen

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

20:00 uur

Beach Trefbal-Fun
We spelen allerlei soorten

trefbal op het sportveld! Kom

gezellig meedoen, fun voor

iedereen!

DINSDAG 20 JULI 

9:30 uur

Voorbereiden kidsclub

9:50 uur

Loek en Lot Parade 
Loek en Lot komen je ophalen

met de bakfiets om te gaan

knutselen!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

10:15 uur

KIDSCLUB: Duiker
We maken vandaag een duiker,

deze kan heel diep onder water

zwemmen!

14:00 uur

Kaarten-Renspel
Een kaartspel spelen, maar dan

niet aan tafel maar op het

sportveld! Kom meedoen met

dit actieve kaartspel!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken

en luisteren naar een nieuw

gek avontuur!

20:00 uur

De Grote Kranten-
Spelshow
Doe mee met je moeder en

vader, want we keren de

kranten binnenstebuiten

tijdens dit leuke spel! Welk

team wint deze show, waarin

alles in het teken staat van

goed speurwerk en

samenwerking?

WOENSDAG 21 JULI 

9:30 uur

Voorbereiden kidsclub

9:50 uur

Loek en Lot Parade 
Loek en Lot komen je ophalen

met de bakfiets om te gaan

knutselen!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer

met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Schilderij
Vandaag zijn we op zoek naar

echte kunstenaars, die een

creatief schilderij komen

maken! Kom en doe mee, maar

doe wel oude kleren aan!

14:00 uur

Flessenvoetbal
Het enige waar jij voor hoeft te

zorgen is, dat je fles niet

omvergetrapt wordt door één

van je medespelers! Neem je

eigen plastic fles gevuld met

water mee.

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom

je weer gezellig kijken naar een

knotsgek avontuur?!

20:00 uur

Bingo!
We spelen bingo, met leuke

prijzen! Doe jij ook mee?

DONDERDAG 22 JULI 

9:50 uur

Loek en Lot Parade 
Loek en Lot komen je ophalen

met de bakfiets om te gaan

knutselen!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah

ochtendgymnastiek!
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10:15 uur

KIDSCLUB: Knijpervissen
Kom je ook een gave vis

knutselen die zijn bek echt kan

bewegen?

14:00 uur

Er was eens een
Sprookje...
Weet jij alles over sprookjes?

Doe dan gezellig mee met deze

speurtocht! Vanaf 3 jaar.

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer

beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Drie-Benen-Race 
Een race met drie benen? Hoe

werkt dat precies? Doe mee en

kom erachter! 

VRIJDAG 23 JULI 

Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam

vrij. Maar morgen zijn zij weer

fris en fruitig van de partij!
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