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Animatieprogramma



Maandag 2 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Krokodil
  We maken een krokodil met gigan�sche tanden. Kijk uit 
                     dat hij je niet te pakken krijgt...HAP!
13:00 uur Treffers
  We gaan allerlei vormen van tre�al spelen. Zorg dat je  
  niet geraakt wordt! 
15:00 uur Peuterpret
  Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom  
  gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
16:30 uur Schaterparade
  We hebben wat lawaai meegenomen dan horen jullie  
  ons zeker goed aankomen!
17:00 uur Schatertheater
  Het wordt weer lachen, gieren en brullen!
20:00 uur Treffers
  We gaan allerlei vormen van tre�al spelen. Zorg dat je  
  niet geraakt wordt! 

Dinsdag 3 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Onderzeeboot
  We maken vandaag een onderzeeboot. Heb jij enig idee  
  hoe een onderzeeboot eruit ziet?
11:00 uur Inschrijven lasergamen!
  Schrijf je snel in bij de kidsclub voor vanmiddag!
13:00 uur Indoor Lasergamen (3-10 jaar)
  Kom je mee? We gaan lasergamen in de speelhal! Schrijf         
                     je deze ochtend snel in.
15:00 uur Peuterpret
  Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom  
  gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
16:30 uur Schaterparade
  Wat een goed idee! Ga gezellig met jouw vriendjes mee!
17:00 uur Schatertheater
  Een supergezellige theatershow met jouw enige echte  
  theatervriendjes! Kom kijken wat ze vandaag toch weer  
      beleefd hebben!
20:00 uur Missie superbankroof
  Poli�e en criminelen gaan op zoek naar bewijsmateriaal  
  en naar de buit. Welke groep vindt als eerste wat ze  
  nodig hee� en wint Missie Superbankroof?

     

 

Woensdag 4 mei
10:00 uur Kidsclub: Hans en grietje
  Heb jij een leeg melkpak? Neem dit dan mee om je  
  eigen snoephuisje te maken!
13:00 uur Voetbal
  We gaan een lekker potje voetballen! Wie doet er met  
  ons mee?
15:00 uur Zap
  Een spel waarbij je reac�evermogen goed wordt  
  uitgetest!
16:30 uur Schaterparade
  Trek snel je schoenen aan want jouw vriendjes komen er  
  aan!
17:00 uur Schatertheater
  We gaan beginnen! Kom je weer gezellig kijken naar een  
  knotsgek avontuur?
20:00 uur Dodenherdenking
  De ac�viteit van 20:00 uur start een kwar�ertje later  
  i.v.m. dodenherdenking.
20:15 uur Kampvuur bij de recreatievijver
  Voor alle kinderen tot 11 jaar hebben wij een kampvuur 
                      tot 21:00 bij de recrea�evijver!
21:00 uur Kampvuur bij de recreatievijver 11+
  Speciaal voor alle �eners vanaf 11 jaar is er een  
  kampvuur gemaakt bij de recrea�evijver!

Donderdag 5 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Ananasdoosje
  We maken vandaag een tropisch opbergdoosje in de  
  vorm van een ananas.
11:00 uur Inschrijven lasergamen!
  Schrijf je snel in bij de kidsclub voor vanavond! 
15:00 uur Frozen avontuur
  Volg Elsa �jdens deze winterse speurtocht en ontrafel de  
  puzzel om erachter te komen waar Olaf zich bevindt
16:30 uur Schaterparade
  Jouw vriendjes komen voorbij met veel gelach en  
  geschater. Loop gezellig mee en heb plezier bij het  
  kindertheater.
17:00 uur Schatertheater
  Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes dit keer  
  weer beleefd hebben? Kom dan kijken naar een  
  gloednieuwe theatershow!
20:00 uur Safari rangers expeditie
        Alle dieren uit de jungle worden losgelaten en jij mag op  
  expedi�e om deze weer terug te vinden. Een ac�viteit  
  voor echte rangers met speurtalent. Vrijwilligers  
  gezocht!
21:00 uur Indoor Lasergamen (10+)
  Kom je mee? We gaan lasergamen in de speelhal! Schrijf         
                     je deze ochtend snel in. Speciaal voor 10 jaar en ouder.

Vrijdag 6 mei
10:00 uur Wake up dance!
  Voetjes van de vloer en dansen maar!
10:15 uur Kidsclub: Mozaïekschilderij
  Ben jij misschien de nieuwe Vincent van Gogh? Laat nu  
  je kunsten zien!
13:00 uur Voetbalpret
  We gaan voetballen, voor alle lee�ijden!
16:30 uur Schaterparade
  Tip, tap, top kom achterop! Dan gaan we naar het  
  theater!
17:00 uur Schatertheater
  De theatershow gaat weer beginnen, kom je ook kijken?
20:00 uur Omgekeerd verstoppertje
  Verstoppertje, maar dan net andersom!

Zaterdag 7 mei
 

10:00 uur Wake up dance!
  Wakker worden, we gaan dansen!
10:15 uur Kidsclub: Dierenboel
  Kun jij mooie dieren maken? Kom dan snel naar het  
  knutseluur!
13:30 uur Kinderbingo
  Kom op we gaan beginnen! Kom naar de bingo, jij wil  
  deze gave prijzen vast winnen. Kaartverkoop vanaf 13:00  
  uur bij het podium. 
16:30 uur Schaterparade
  Kom mee in onze lange rij, jij kan er vast nog wel bij!
17:00 uur Schatertheater
  Een supergezellige theatershow met jouw enige echte  
  theatervriendjes! Kom kijken wat ze vandaag toch weer  
  beleefd hebben!
20:00 uur Kids disco
  Dans je nog even met ons mee? Voetjes van de vloer!

Zondag 8 mei
 

10:00 uur Wake up dance!
  Swing met ons mee!
10:15 uur Kidsclub: Lepelmannetje
  We maken ons eigen Lepelmannetje! Kom jij ook?
13:00 uur Minidisco
  We gaan weer beginnen! Kom je gezellig mee dansen?

 

Welkom allemaal!
 

Het wordt een superleuke vakan�e want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eruimte.
Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er al�jd een vervangende ac�viteit georganiseerd.

Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke ac�viteiten!
Fijne vakan�e en tot snel!

Groetjes van het animatieteam

Dagelijks geopend, tijden onder voorbehoud
    
Recep�e  09:00 - 17:00 uur  
Winkel  08:00 - 17:30 uur 
Airtrampoline 09:00 - 21:00 uur 
Zwembad 09:00 - 20:00 uur 
Indoorspeeltuin 09:00 - 21:00 uur

                             Restaurant            Snackbar
maandag t/m zondag       11:00 - 22:00 uur       11:00 - 22:00 uur
zondag 8 mei                     11:00 - 19:00 uur       11:00 - 19:00 uur 

Zaterdag 30 april
 

10:00 uur Kidsclub: Slinger Knutsellen!
  Maak van jouw eigen hand een super coole superheld!
13:00 uur Waanzinnig welkom
  Je kan allemaal leuke spelletjes doen, je laten schminken  
  en natuurlijk nog véél meer leuke dingen! Je leert gelijk  
  het anima�eteam kennen!
15:00 uur  Pannatoernooi 
  Een Pannatoernooi voor iedereen vanaf 8 jaar. 
                     Doe mee en maak kans op die medaille!
16:30 uur Schaterparade
  Wat een lol en pret! Sluit snel aan op je step!
17:00 uur Schatertheater
  Wat een dolle boel, kom ook en doe maar mee met dat  
  gejoel!
20:00 uur Giga Super Kids Disco
  Dans je nog even met ons mee? Voetjes van de vloer! 

Zondag 1 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Verrassing
  Wat we vandaag gaan maken blij� nog even een  
  verrassing!
13:00 uur Rond de tafel
  Neem je tafeltennisbatje mee en doe mee! 
                     Wie blij� er het langste in het spel?
15:00 uur  ABC-Zoekspel 
  Ben jij een echte speurneus en ken je het hele alfabet 
                     uit je hoofd? Dan is dit het perfecte spel voor jou!
16:30 uur Schaterparade
  Kom mee in onze lange rij, jij kan er vast nog wel bij!
17:00 uur Schatertheater
  Kom je weer gezellig kijken naar jouw theatervriendjes?
20:00 uur Ren je rot quiz
  Ren zo snel als je kunt naar het goede antwoord �jdens  
  deze gezellige quiz!
21:00 uur Big Selfie Game
  Weet jij met jouw team, aan de hand van onze selfies, 
                     de juiste loca�es te vinden om exact dezelfde selfie te 
                     maken? Neem je mobiele telefoon mee en ga er met de 
                     winst vandoor!
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