ZONDAG 24 JULI

Animatieprogramma

Vrije dag animatieteam

23 tot en met 29 juli

Vandaag is het
animatieteam vrij. Maar
gelukkig is er vandaag de
zondagclub!
Leuk kinderprogramma met
Bijbelse inslag. Theater,
(bijbel)verhalen, knutselen
en nog meer verrassingen.
Ouders zijn ook van harte
welkom. Georganiseerd
door een
samenwerkingsverband van
verschillende kerken.

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 dan hopen wij jullie te
zien bij één van onze leuke activiteiten!

MAANDAG 25 JULI

Fijne vakantie en tot snel!
Het Animatieteam

ZATERDAG 23 JULI
9:45 uur

10:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB: Verrekijker

13:00 uur

Kubb-Werpspel

16:00 uur

Beachvolleybal 10+

19:00 uur

Duinoord aan Zee
swingt op de Minidisco

Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal!
Tijd voor een paar leuke
dansjes.

KIDSCLUB: Bloempotje
uit de natuur

Een bloempotje met een
mooi boeket? Wie geef jij dit
cadeau?
13:00 uur

9:45 uur

Speuren naar Sporen

Kan jij goed speuren? Kom
dan meedoen, we gaan
sporen zoeken!

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

Wakker worden allemaal!
Tijd voor een paar leuke
dansjes.
Haal al het mooie dichtbij,
met je eigen verrekijker! Die
maak jij in je eigen stijl.
Kan jij goed werpen? Dan is
dit spel echt iets voor jou!
We spelen vandaag
beachvolleybal, wie doet er
mee? Vanaf 10 jaar.

Dansen, zingen, swingen,
alles mag!
20:00 uur

Totemroof

Roof de totems van het
andere team en win het
spel!

Duinoord aan Zee

Speurneuzen-Battle!

Speurneuzen nemen het
tegen elkaar op tijdens deze
spannende battle! Wie weet
de meeste vreemde
voorwerpen te vinden en
wie is de snelste speurneus?
Alle speurneuzen
verzamelen!

DINSDAG 26 JULI
9:45 uur

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB:
Boswezentjes

Flessenvoetbal

19:00 uur

Duinoord aan Zee
swingt op de Minidisco

Wakker worden allemaal!
Tijd voor een paar leuke
dansjes.

Diep in het bos wonen heel
rare wezentjes. Het
recreatieteam weet hoe ze
eruitzien. We gaan ze
vandaag knutselen! Doe je
mee?
13:00 uur

16:00 uur

Dansen, zingen, swingen,
alles mag!
20:00 uur

Natuur-Kids-Quiz

Doe mee aan deze leuke
quiz met vragen over de
natuur. Het is leuk en je
steekt er ook nog eens wat
van op!

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.

Water, Spons en Vuur!

Een leuk en spannend spel!
Ben jij ook slim en snel? Dan
mag je dit spel zeker niet
missen. Vanaf 8 jaar.

DONDERDAG 28 JULI

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

9:45 uur

Ochtendgymnastiek

20:00 uur

Stop de Dieven!

10:00 uur

KIDSCLUB: NatuurPortretten

Daar zijn ze weer! Kom
kijken en luisteren naar een
nieuw gek avontuur!

Kruip in de huid van een
echte dief! Weet jij
voorwerpen te stelen
zonder dat je gepakt wordt?

WOENSDAG 27 JULI
9:45 uur

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB:
Leeuwenmanen

13:00 uur

We verzamelen allemaal
mooie blaadjes en
bloemetjes uit de natuur en
maken daar een portret
van.
13:00 uur

Natuur-Spelenkermis

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Wakker worden allemaal!
Tijd voor een paar leuke
dansjes.

RAWR! Vind jij de manen van
een leeuw ook zo mooi? Dat
komt goed uit, want we
maken vandaag een leeuw
met mooie lange manen.

Wakker worden allemaal!
Tijd voor een paar leuke
dansjes.

Wasknijpergekte!

De meest leuke, gekke en
grappige spelletjes met
wasknijpers!

Duinoord aan Zee

Wat gebeurt er nou eigenlijk
allemaal in de natuur? Om
daarachter te komen gaan
we vandaag allemaal leuke
spelletjes doen, die te
maken hebben met de
dieren en planten in de
natuur. Het wordt één groot
gezellig spelenfestijn!
Daar zijn ze weer! Kom
kijken en luisteren naar een
nieuw gek avontuur!
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20:00 uur

Super-Record-Show

Wie kan er een nieuw
record op zijn naam zetten?
Een superleuke spelshow op
het sportveld, waar jong en
oud aan kan deelnemen!
Kom gewoon gezellig kijken
of doe met ons mee!

20:00 uur

VRIJDAG 29 JULI
9:45 uur

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB:
Dierenmemory

Wakker worden allemaal!
Tijd voor een paar leuke
dansjes.

Vandaag kun je een eigen
memoryspel komen maken!
Gezellig om met de familie
deze vakantie te spelen!
13:00 uur

Letter-Estafette

16:00 uur

Jongens tegen de
Meisjes - Sportstrijd!

Wie is het snelst, wie weet
het woord... Nieuwsgierig?
Kom dan bij ons letterestafette spelen!

Wie zijn er beter, de meisjes
of de jongens? We gaan het
vandaag bekijken met een
heuse sportstrijd! Trek je
sportkleren aan en kom je
team versterken!
19:00 uur

Duinoord aan Zee
swingt op de Minidisco
Dansen, zingen, swingen,
alles mag!

Duinoord aan Zee

Marvel-SuperheldenSpeurtocht

Spider-Man, Thorn,
Superwoman en Black
Panther zijn een paar van de
vele superhelden, die je
tijdens deze speurtocht
tegenkomt. Zorg dat je de
juiste route loopt en
beantwoord onderweg
vragen over deze
superhelden.

