
 

  

  

 

 
Zaterdag 

13 juli 

Zondag 

14 juli 

Maandag 

15 juli 

Dinsdag 

16 juli 

Woensdag 

17 juli 

Donderdag 

18 juli 

Vrijdag 

19 juli 

10.00 uur 

Knutselen 

Naamkaartjes 

maken 

 

Vandaag is het 

animatieteam een 

dag vrij, zien we jou 

morgen weer? 

 

 

 

Knutselen met 

de natuur 

 

 

Superhelden 
Wie is jouw 

superheld? 

 

10.30-12.30 uur 

Themaochtend 

 

“Wereldreis” 

 

 

€ 2,50 

Kleurfestijn 

Met Holly 

Vriendschap 

bandjes maken 
Heb jij al een vriendje 

gevonden?  

 

14.00 uur 

 

Holly’s 

kennismaking 

spelletjes 
  

Buskruit/ 

blikspuit  

15.00 uur 

14.00 uur 

Darten 12+ 

€ 5,- p.p. 
Opgeven in de Saloon 

Warm welkom 
Het animatieteam heet 

je welkom op de 

Scherpenhof!  

Kleuren trefbal Vlaggenroof 
 

Warm welkom 
Het animatieteam heet 

je welkom op de 

Scherpenhof! 

18.30 uur 
      

19.00 uur Minidisco 
Meet en Greet 

met Holly 

Kinderbingo 

€ 2,50 per kind 
In de bogenzaal 

Thema 

afsluiting met 

Holly 

Meeleeftheater 
in de bogenzaal 

Kinderpret 

20.30 uur 
Smokkelspel 

Familie 

spelletjes avond 
In de 

bogenzaal 

Ultimate 

Frisbee 

12+  

Playstation  Grote ruilspel Bad eenden 

bingo 21.00 – 22.00 uur 

Karaoke 
In de Saloon 

Zomervakantie week 1  



 

  

  

 

 

Legenda / Legende 

 

Knutselen  
Elke dag maken we een mooie creatie. 
Wij vragen kinderen die jonger zijn dan 
4 jaar één van hun ouders mee te 
nemen. 

Basteln  
Täglich machen wir schöne Kreationen. 
Kindern unter 4 Jahre immer unter 
Begleitung von einem Erwachsene.   

 

Spel 
We spelen een leuk spel, geschikt voor 
alle leeftijden! 

Spiel 
Wir spielen ein lustiges Spiel die für alle 
Altersgruppen geeignet ist. 

 

Sportactiviteit 
Tijdens deze activiteit gaan we lekker 
sporten! Vergeet daarom niet je 
sportkleding en sportschoenen aan te 
doen! 

Sportliche Aktivität 
Wir machen Sport! Zieh deine 
Sportkleidung und Sportschuhe an.  
 

 

Actief 
Tijdens deze activiteiten gaan we 
actieve spelvormen doen, waarbij 
sportieve kleding en schoenen handig 
is! 

Sportliche Aktivität 
Wir machen Sport! Zieh deine 
Sportkleidung und Sportschuhe an.  
 

 

Speelvijver 
Deze activiteit vindt plaats bij de 
speelvijver. Houd er rekening mee dat 
je kleding/ badkleding draagt die nat en 
vies mag worden!  

Strand 
Diese Aktivität findet statt am Strand. 
Alte Kleidung und Schuhe das nass kann 
werden empfohlen.   

 
 

Binnen zwembad 
Deze activiteit vindt plaats in het 
binnenzwembad. Bij deze activiteit is 
begeleiding van een volwassen persoon 
en een zwemdiploma A verplicht. 
Vergeet niet je zwemkaartje mee te 
nemen!  

Hallenbad 
Diese Aktivität findet statt in das 
Schwimmbad.  
Pflicht: unter Begleitung von einem 
Erwachsene und im Besitz von einem 
Seepferdchen. 
 

 

Buiten zwembad 
Deze activiteit vindt plaats in het 
buitenzwembad. Bij deze activiteit is 
begeleiding van een volwassen persoon 
en een zwemdiploma A verplicht. 
Vergeet niet je zwemkaartje mee te 
nemen! 

Freibad 
Diese Aktivität findet statt in das 
Schwimmbad.  
Pflicht: unter Begleitung von einem 
Erwachsene und im Besitz von einem 
Seepferdchen. 
 

 

Inschrijven 
Voor deze activiteit moet je je 
inschrijven! De inschrijfbalie is elke dag 
open van 11.00 uur tot 11.30 uur. 
Daarna kan je je inschrijven in Play City. 

Registrieren 
Für diese Aktivität registrieren 
erforderlich. Registrieren Jeden tag 
11.00 bis 11.30 Uhr. Ausserbalb dieser 
Zeiten registrieren am Play City.  
 

 

Ritje met de trein 
De trein rijd elke avond een rondje! Je 
kan alleen in- en uitstappen bij Kidsclub 
Holly. De trein stopt onderweg niet! 
Ouders kunnen ivm gewicht niet 
meerijden. 

Zugfahrt 
Der Zug fahrt eine Runde. Einsteigen 
nur am Kidsclub Holly. Zug hört nicht 
auf unterwegs.  Eltern können nicht 
mitfahren im Zusammenhang mit 
Gewicht 

Holly’s knutseltips:  

 Het is niet verstandig om je beste kleding aan te doen met het knutselen. Wij werken in de 

kidsclub met lijm, verf en scharen.  

 Wij gebruiken graag legen potjes, wc- rollen, keukenrollen, eierdozen, blikjes, kranten, 

tijdschriften, kurken en ga zo maar door. Hier maken wij samen met de kinderen de mooiste 

creaties van! Bewaart u deze materialen voor ons? U mag ze bij de kidsclub afgeven.  

Informatie: 

 Bij sommige activiteiten is er een bepaald aantal deelnemers nodig. Wanneer dit niet het geval is, 

zullen wij de activiteit aanpassen naar een variant die mogelijk is met het aantal deelnemers dat 

er op dat moment is. Geef je dus op voor een activiteit wanneer dit gevraagd wordt!  

 Voor sommige activiteiten vragen wij een kleine bijdrage, zodat we de kinderen eens iets extra’s 

kunnen geven. Dit staat dan aangegeven in het programma.  

 We maken regelmatig foto’s tijdens de activiteiten voor onze facebookpagina en website. Heeft u 

hier bezwaar tegen wilt u dit dan bij ons aangeven?  

 Voor sommige activiteiten is inschrijven verplicht! Dit kun je zien aan het potloodje bij de 

activiteit. Inschrijven kan bij de inschrijfbalie van de kidsclub tussen 11.00 uur en 11.30 uur.  

 Op zondag is het animatieteam een dagje vrij en zijn er geen activiteiten.  

 LET OP; het animatieteam is geen oppas voor de kinderen. Houdt u daarom rekening met de 

begin- en eindtijd van de activiteit. De activiteiten duren ongeveer een uur.  

Heeft u ons al gevonden op facebook? Like onze pagina! 

 

 

Het gehele activiteitenprogramma is ook te vinden in onze Scherpenhof- 

App. Download hem in de Play store of App store! 


