Recreatieprogramma 06 tot en met 12 Augustus
15:30 uur

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. Lees maar snel wat er allemaal te
doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!
Fijne vakantie en tot snel!

Kwalleballen
Een soort rugby, maar dan nóg spannender.
Vanaf 8 jaar.

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken en luisteren
naar een nieuw gek avontuur!

19:00 uur

Minidisco
Ken jij alle minidisco-dansjes al? Dans met
ons mee!

20:00 uur

Selfie Challenge
Ga met je mobiel op pad om alle selfies van
deze challenge in een zo snel mogelijke tijd
te volbrengen!

Het Recreatieteam

Zaterdag 6 augustus

Dinsdag 9 augustus

10:30 uur

10:30 uur

KIDSCLUB: Wall of Fame
Deze morgen ben jij voor even een echte
ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall
of Fame!

11:00 uur

Kidsclub FunMix
Ben je al klaar met knutselen of heb je
gewoon zin in een paar leuke spelletjes?
Doe dan mee met FunMix!

13:30 uur

18:30 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Ridders & Prinsessen Speurtocht
3+
Wat weet jij al over ridders en prinsessen?
Doe mee met onze speurtocht en leer er
nog meer over! Speciaal voor alle kinderen
t/m 7 jaar!

15:30 uur

Zondag 7 augustus
ROMMELMARKT
Jaarlijks terugkerende rommelmarkt. Komt u
ook gezellig?

De tikkende Waterbom
Tik tak, tik tak... de waterbom kan elk
moment ontploffen! Doe mee met dit
superleuke spel waarbij je vragen moet
beantwoorden en ervoor moet zorgen, dat je
op tijd de waterbom hebt doorgegeven want
anders word je nat! Een leuk spel waar je
ook nog iets van opsteekt!

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken en luisteren
naar een nieuw gek avontuur!

Hollywood Kids Disco!
Voetjes van de vloer als echte sterren uit
Hollywood! Trek je mooiste kleren aan en
dans gezellig mee. Neem ook een eigen cd
mee als je deze hebt.

10:00 uur

11:00 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

Maak deze ochtend een toffe draak met je
handen!

Waanzinnig Welkomstfeest!
Het is vakantie dus dat betekent nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes leren kennen! Je
kunt allemaal leuke spelletjes doen, je laten
schminken en natuurlijk nog véél méér leuke
dingen doen! Kom je ook, zo kun je gelijk
het recreatieteam leren kennen!

KIDSCLUB: Handdraak

19:00 uur

Minidisco
Ken jij alle minidisco-dansjes al? Dans met
ons mee!

20:00 uur

De Grote Chaos en Paniek Show
Chaos en paniek tijdens deze
vliegensvlugge spelshow vol met doldwaze
spelonderdelen!

Maandag 8 augustus
10:30 uur

KIDSCLUB: Vissenkom
Goedemorgen allemaal! We starten de dag
weer lekker creatief want we maken een
vissenkom inclusief vissen! Dat staat
natuurlijk wel zo gezellig thuis, in de
caravan, tent of bungalow!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Dierengotcha
Doe jij mee met dit beestachtige tikspel?
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Woensdag 10 augustus

Vrijdag 12 augustus

10:30 uur

10:30 uur

Vikingen op komst!
Stuurboord, bakboord, hijs de zeilen! Kom
zo snel als je kan naar de recreatieruimte!
Het recreatieteam heeft iets bijzonders
gevonden.

13:30 uur

Verdwaald op de grote oceaan
O nee! Alex en Vikki hebben een nog groot
probleem. Kom snel helpen!

15:30 uur

18:30 uur

13:30 uur

Verzamelspel
Roof van een ander team! Maar zorg er ook
voor dat je eigen spullen niet geroofd
worden door een ander team! Roven, tikken
en verzamelen, daar gaat het om bij dit spel.
Vanaf 8 jaar.

15:30 uur

Donderdag 11 augustus
KIDSCLUB: Griezels
We zetten we de boel angstaanjagend op
stelten deze ochtend!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

De goede Volgorde

Voetbal
Met de bal in onze hand lopen we richting
het sportveld voor een gezellig potje voetbal!

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de
theatershow?! Het wordt ook vandaag weer
lachen, gieren en brullen!

19:00 uur

Minidisco
Daar gaan we weer, nog even lekker
dansen op de leukste minidisco-dansjes!
Dans je met je theatervriendjes een
kwartiertje mee?

Vikingfeest!
Als alles vandaag goed komt kunnen we
feesten! En als het goed is nemen we dan
afscheid van onze nieuwe camping
vrienden.

10:30 uur

Kidsclub FunMix

Minidisco
Trek je dansschoenen maar aan en swing
nog even met je theatervriendjes mee op de
leukste muziek!

20:00 uur

11:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten weer op je
met een nieuwe theatershow vol met
spanning, gekheid en avontuur!

19:00 uur

Het wordt weer lachen, gieren maar vooral
brullen vandaag want je kunt je eigen leeuw
komen knutselen!

Op zoek naar de kaart
Nu moet het gebeuren. Als we de kaart niet
terug krijgen kunnen Alex en Vikki nooit
meer naar Noorwegen. Roep iedereen erbij
die je kent samen staan we sterk!

KIDSCLUB: Leeuw

21:00 uur

Het Moordmysterie 10+
Er is een moord gepleegd! Wil jij de
detective helpen zoeken naar het
moordwapen, de plaats delict en de dader?
Doe mee met dit spannende spel vanaf 10
jaar.

Wie is het langst? En wie is het oudst? Alles
draait bij dit spel om de goede volgorde.

15:30 uur

Superkids: Generale Repetitie
Doe jij vanavond mee met de grote show?
Kom alvast een keer repeteren op het
podium. Zo weet je ook precies, wat er
vanavond allemaal staat te gebeuren.
Vergeet je muziek niet mee te nemen.

18:30 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes
dit keer weer beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe theatershow!

19:00 uur

Minidisco
Dans en swing weer gezellig mee!

20:00 uur

Superkids
Wij zijn op zoek naar Superkids! Kun jij goed
zingen, dansen, goochelen, acrobatiek,
playbacken, sporten of een gekke prestatie?
Alles mag en kan! Inschrijven bij het
recreatieteam.
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