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Weekenden juni
11 juni t/m 3 juli 2022 

Animatieprogramma



 

Welkom allemaal!
 

Het worden super leuke weekenden want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Op het moment van het schrijven van dit programma zijn onderstaande ac�viteiten o.b.v. de
Coronamaatregelen uit te voeren. Mocht dit veranderen doordat de maatregelen strenger

worden of juist versoepelen, zullen wij hier direct op inspelen. Bij al onze ac�viteiten hanteren wij de
richtlijnen van het RIVM.

Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eeruimte.
Als de ac�viteit binnen plaatsvindt is het helaas niet toegestaan dat de ouders mee naar binnen gaan.

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!

Fijn weekend 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

  

Zaterdag 25 juni
 

10:00 uur Kidsclub: Politie Outfit!
  Wakker worden, we gaan dansen!
13:00 uur Dino-Speurtocht!
  Ben jij een echte avonturier en weet jij alles over
                     dinosaurussen? Of wil je gewoon je kennis testen om 
                     erachter te komen hoeveel jij weet over deze uitgestor
                     ven beesten? Speur met ons mee en volg de dino's!
1� :00 uur Minidisco!
  Ik ben een kopje, ik ben een theepot, ik ben klaar voor  
                     de minidisco! 

Zondag 26 juni
 

10:00 uur Kidsclub: Vlinder
  Kom deze ochtend jou vlinder verzieren!
13:00 uur Smikkel-Picknick-Party!
  Wij zorgen voor wat lekkers en limonade! Kom je ook?

Zaterdag 2 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Superhelden-Masker
  We maken een superhelden-masker zodat we er als 
                     echte superhelden uitzien! Doe je ook gezellig mee?!
13:00 uur Omgekeerd Verstoppertje!
  We doen verstoppertje, maar dan net andersom!
17:00 uur Minidisco
  Voetjes van de vloer want het is �jd voor de minidisco!

Zondag 3 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Superheldenhanden
  Maak van jouw eigen hand een supercoole superheld!
13:00 uur Ridders & Prinsessen - Speurtocht
  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!

Zaterdag 11 juni
10:00 uur Kidslub: Knijpervissen
  Kom je ook een gave vis knutselen die zijn bek echt kan 
                     bewegen?
13:00 uur Voetbal, voetbal en nog eens voetbal!
  We gaan lekker voetballen! kom je ook?
1� :00 uur Minidisco!
  Spring op en neer, want het is �jd voor de minidisco!

Zondag 12 juni
10:00 uur Kidsclub: Maskerfeest
  Word je een leeuw, of toch een aap? Kom snel een 
                     masker knutsellen!
13:00 uur  We tikken er op los! 
  We doen verschillende �kspelletjes, doe je gezellig mee?

Zaterdag 18 juni
 

10:00 uur Kidsclub: Safari Dieren
  Weet jij welke dieren je tegenkomt op safari? Kom 
                     gezellig knutselen en je komt er snel
                     genoeg achter!
13:00 uur Guess the Picture! 
  Met je team op pad en op zoek naar de verschillende 
                     foto's �jdens deze speurtocht. Weten jullie wat er op 
                     elke foto staat afgebeeld?
1� :00 uur Minidisco!
  Kom al je dansspieren nog even goed gebruiken!

Zondag 19 jun
 

10:00 uur Kidsclub: Verassing
  Wat we vandaag gaan knutsellen houden we nog even 
                     geheim! Kom snel naar de kidsclub om er achter te 
                     komen wat we maken!
13:00 uur Lasergamen
  Kom snel naar de indoorspeeltuin om een potje te 
                     lasergamen!


