
 

Recreatieprogramma 

 

Week 29 

13 juli t/m 19 juli 



 

WELKOM ALLEMAAL! 
 

De zomervakantie is weer van start! 
Deze vakantie zit weer vol met dansen, 

spelen, knutselen en nog veel meer. 
Elke dag beginnen we met een gezellig 
treintje, waarna we lekker gaan dansen 

om iedereen helemaal wakker te 
schudden. Als iedereen dan helemaal 
wakker is gaan we weer de mooiste 

dingen knutselen en zijn wij klaar voor 
een dag vol spelen & theater. 

Heb jij er net zoveel zin in als ons? 
Kom dan snel een kijkje nemen in het 

kinderparadijs! 
 

Fijne vakantie en tot snel! 
Het Recreatieteam 

 

Zaterdag 13 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Tsuh Tsuh Wah....We gaan 
beginnen!!! Ga met de trein 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Begin je dag fris en fruitig met 
een paar dansjes.  

10:30 uur Knutselen 
Kom jij ook even laten zien hoe 
creatief je bent? 

14:00 uur Omgekeerd verstoppertje 
.Speel jij met ons mee? Let dan 
wel op dat je de goede kant op 
loopt… 

18:30 uur Treintje 
We halen je op, ga met ons 
mee naar het kindertheater!. 
Wij zijn er klaar voor.. 

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 
Yes! De zomervakantie gaat 
eindelijk beginnen. Bibi & Ziza 
zijn er al helemaal klaar voor! 

17:00 uur – 
20:00 uur 

Saté avond 
Geniet deze avond van 
heerlijke onbeperkte saté 
(inclusief friet en salade) voor 
de prijs van €12,50. 
 
Locatie: Smulhuis 

 

 

Zondag 14 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Tsuh Tsuh Wah....We halen je 
op met de trein, ga met ons 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Wakker worden allemaal! Tijd 
voor een paar leuke dansjes. 

10:30 uur Knutselen 
Een knipje hier, wat plak daar. 
Eventjes wat kleur toevoegen 
en dan nog wat glitters… 

14:00 uur Wie is bang voor wie? 
De muizen zitten achter de 
olifant aan maar achter wie 
loopt de olifant dan aan? Weet 
jij de volgorde te onthouden? 

18:30 uur Treintje 
We halen je op, ga met ons 
mee naar het kindertheater!. 
Wij zijn er klaar voor.. 

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 
Ow goshie wat hebben Bibi 
& Ziza nu weer 
uitgevogeld? Ow nee stop, 
wacht… 



 

20:30 uur De grote lepel race. 
Ben jij ook zo goed in 
opscheppen? Pak snel de 
grootste lepel die je kunt 
vinden en doe mee met onze 
race! 

 

Maandag 15 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Tsuh Tsuh Wah....We gaan 
beginnen!!!Ga met de trein 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Begin je dag goed en kom met 
ons dansen en swingen tot je 
niet meer stil kunt staan!  

10:30 uur Knutselen 
Vandaag laten we onze 
fantasie weer de volle gang 
gaan. Kom en doe met ons 
mee! 

14:00 uur De Rariteiten tocht 
He, dat ziet er raar uit? En 
waarom staat dat allemaal op 
z’n kop? Weet jij te raden wat 
er niet bij hoort? 

17:00 Theaterdiner met Bibi & 
Ziza 
Houd jij ook zo van 
frietjes? Geef je dan 
vandaag voor 15:00 op bij 
de receptie voor €5,- p.p 
en kom frietjes eten met 
Bibi & Ziza! 
 
 

18:30 uur Treintje 
We halen je op, ga met ons 
mee naar het kindertheater!. 
Wij zijn er klaar voor.. 

20:30 uur Quiz time 
Weet jij alle vragen als eerste 
te beantwoorden en alle 
punten te scoren? 
 

 

Dinsdag 16 juli  
09:30 uur Treintje 

Tsuh Tsuh Wah....We gaan 
beginnen!!!Ga met de trein 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Swing die heupen lekker los en 
spring op en neer, maar let op! 
Val maar niet neer.  

10:30 uur Knutselen 
De zomer is er weer! Waar 
denk jij aan als vakantie hoort? 

14:00 uur Voetbal toernooi 
Kom naar het sportveld & doe 
met ons mee. Wie is de beste 
van vandaag?  

18:30 uur Treintje 
We halen je op, ga met ons 
mee naar het kindertheater!. 
Wij zijn er klaar voor.. 

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 
Van links naar rechts, weer 
terug naar links en dan recht 
door. Die Bibi & Ziza kunnen 
ook nooit echt goed stil staan 
he.  

20:30 uur Het smokkelspel. 
Weten jullie alle smokkelwaar 
naar de andere kant van het 
park te brengen? 
  

 

Woensdag 17 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Tsuh Tsuh Wah....We gaan 
beginnen!!!Ga met de trein 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Begin je dag fris en fruitig met 
een paar dansjes.  



 

10:30 uur Knutselen 
Houd jij van kleuren? En doe je 
dat dan met stiften of liever met 
potloden? Bij ons mag het 
allemaal. 

14:00 uur Selfie Challenge 
Weet jij de juiste foto’s te 
maken? Weet jij alle plekken te 
vinden? En weet jij op de juiste 
manier iedereen neer te zetten.  

17:00 Pannenkoeken eten! 
Schrijf je vandaag voor 
15:00 in op de receptie 
voor maar €5,00 p.p (excl. 
drinken) en versier met 
het animatieteam zoveel 
Pannenkoeken als je maar 
op kan! 

 
 

18:30 uur Treintje 
We halen je op, ga met ons 
mee naar het kindertheater!. 
Wij zijn er klaar voor.. 

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 
Doe eens gek, doe eens raar. 
Wow de show gaat beginnen, 
zit jij al helemaal klaar? 

20:30 uur Wie ben ik & wie ben jij? 
Ben je een man? Ben je 
Nederlands? Ben je een ….. 
hmmm zoveel vragen om te 
stellen. Weet jij wie ik ben?  

 

 

 

Donderdag 18 juli 
09:30 uur Treintje 

Tsuh Tsuh Wah....We gaan 
beginnen!!!Ga met de trein 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Begin je dag fris en fruitig met 
een paar dansjes.  

10:30 uur Knutselen 
Kliederen, kladderen en lekker 
verf overal. Bij ons mag het 
vandaag allemaal. Kom snel 
naar het kinderparadijs en 
gebruik je fantasie. 

14:00 uur Levend kwartet 
1 veld, 4 teams en 16 
voorwerpen. Weten jullie ze 
allemaal te verzamelen? 

18:30 uur Treintje 
We halen je op, ga met ons 
mee naar het kindertheater!. 
Wij zijn er klaar voor.. 

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 
Weet jij wat Bibi & Ziza 
vandaag hebben gedaan? 
Zouden ze.. of misschien toch.. 
maar dan.. 

20:30 uur DISCO TIME! 
Kom feesten bij het 
kinderparadijs! Dans, swing, 
doe een spelletje of maak een 
tekening. Op de donderdag 
avond mag het allemaal!! 

 

 

 

Vrijdag 19 juli 

 

Vrije dag recreatieteam 

 

“Vandaag is het recreatieteam 

vrij. Maar morgen zijn zij weer 

fris en fruitig van de partij!” 


