
 

Recreatieprogramma 

 

18 juli t/m 24 juli  
 



 

WELKOM ALLEMAAL! 
 

De zomervakantie is in volle gang 
bezig. Elke ochtend halen we je op met 

de trein om te gaan dansen en 
knutselen.  s ’Avonds zijn Bibi & Ziza er 
weer met de leukste verhalen! Want die 
twee maken veel mee samen. Psst… 
wil jij je beste dance moves laten zien 

aan het recreatieteam tijdens de 
minidisco?! Kun je ook niet wachten om 
de leuke avond spellen te spelen met 
ons!? Heb jij er weer net zo veel zin in 

als wij?  
 

Fijne vakantie en tot snel! 
Het Recreatieteam 

 

Zaterdag 18 juli 
09:30 uur Treintje 

Tjoeke, Tjoeke, tuut, tuut, kijk 
daar komt de trein.. instappen 
maar.  

10:15 uur Minidisco 
Even rekken en strekken deze 
ochtend en dan dansen maar.  

10:30 uur Knutselen 
Weet jij al wat we gaan maken 
kom snel kijken.  

18:30 uur Treintje 
Het treintje staat weer klaar om 
te vertrekken! We kunnen weer 
gaan.  
 
 

19:00 uur  Bibi & Ziza Theatershow 
Bibi & Ziza kunnen niet 
wachten om te vertellen wat 
voor leuke spelletjes ze 
vandaag hebben gedaan. Kom 
snel luisteren.  
 

20:30 uur  Minute to win it  
Weet jij allerlei spelletjes 
binnen 1 minuut te vervullen? 
 
 
 
 

Zondag 19 juli 
09:30 uur Treintje 

Tjoeke, tjoeke, tuut, tuut. De 
trein gaat weer van start. Sta jij 
al klaar.  

  
10:15 uur Minidisco 

Ken jij alle dansjes al? Kom 
vlug meedoen met het 
animatieteam. En leer ze 
helemaal uit je hoofd.  
 

10:30 uur Knutselen 
Elke dag weer iets nieuws, dan 
een giraffe en dan weer een 
bloem. Weet jij wat het 
vandaag wordt? Kom maar 
snel kijken.  

18:30 uur Treintje 
We komen je ophalen om met 
ons mee te gaan naar het 
kindertheater! 
Wij zijn er klaar voor! 

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 
Wat gaat de vakantie toch snel 
hè? Wat is jouw favoriete 
herinnering? 

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

 

Maandag 20 juli 
09:30 uur Treintje 

Sta jij er al klaar voor? Ga met 
de trein mee dan kunnen we 
beginnen!!! 

10:15 uur Minidisco 
Begin je dag goed en kom met 
ons dansen en swingen tot je 
niet meer stil kunt staan!  

10:30 uur Knutselen 
Verven kliederen en kladderen 
het kan allemaal bij ons doe 
gezellig mee!  

Het treintje stopt op de volgende stations: Mol – Kinderparadijs - Uil 



 

17:00 uur Theaterdiner met Bibi & 
Ziza 
Houd jij ook zo van 
frietjes? Geef je dan 
vandaag voor 15u00 op bij 
de receptie voor €5,- p.p 
en kom frietjes eten met 
Bibi & Ziza! 
 
 

20:30 uur Levend Stratego 
Weet jij de vlag te bemachtigen 
van het andere team? En wil je 
dan de Bom de luitenant of 
juist de mineur zijn? 

 

Dinsdag 21 juli  
09:30 uur Treintje 

Tsjoeke tsjoeke toet toet....We 
gaan beginnen!!! Ga met de 
trein mee!   

10:15 uur Minidisco 
Goedemorgen! Sta jij al klaar 
om lekker wakker te worden 
met onze vrolijke ochtend 
muziek? Schud die heupjes 
maar los! 

   
10:30 uur Knutselen 

Oranje, paars, groen, geel of 
toch rood. Alle kleuren worden 
weer gebruikt vandaag!  

18:30 uur Treintje 
Tsuh Tsuh Wah… Zie jij de 
trein al aankomen?  Nog even 
wachten hub mee naar de 
theatershow!  

 
19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 

Ik ben Ziza,  
Ik ben Ziza, 
Maar jij bent toch Bibi? 
Maar jij bent toch Bibi? 
Nou praat me niet na! 
Nou praat me niet na!! 
 
 

20:30 uur Buskruit  
Verstoppen, rennen en ook 
nog een bal wegtrappen. Hoe 
het precies zit krijg je te horen 
van het animatieteam.  
 

 

Woensdag 22 juli 
09:30 uur Treintje 

Armen binnenboord… Jaaa!! 
vertrekken maar! we halen je 
op.  

10:15 uur Minidisco 
Begin je dag fris en fruitig met 
een paar vrolijke 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. 

17:00 Pannenkoeken eten! 
Schrijf je vandaag voor 15u00 
in op de receptie voor maar 
€5,00 p.p (excl. drinken) en eet 
samen met het animatieteam 
zoveel pannenkoeken als je 
maar op kan! 

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow 
Heyy daar heb je weer die 
twee! Wat ze vandaag weer 
hebben beleeft is niet normaal! 
  

20:30 uur Jongens tegen de 
meisjes! 
Wie zijn er sterker? Wie zijn de 
stoerste? Wie is mooier? En 
wie is nou de beste van 
allemaal? De jongens of toch 
de meiden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het treintje stopt op de volgende stations: Mol – Uil – Kinderparadijs  



 

 

Donderdag 23 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Ringel ringel! Hoor ik de bel 
van het treintje? ....We halen je 
op bij een station! Ga je met 
ons mee? 

 
10:15 uur Minidisco 

Goedemorgen Zijn jullie 
allemaal klaar voor een frisse 
morgen? Kom even lekker met 
ons rekken en strekken! 

10:30 uur Knutselen 
Vandaag maken we weer de 
mooiste creaties met papier, 
lijm, en scharen.  

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 
Wat hebben ze nu weer beleeft 
die twee ze zullen het je gaan 
vertellen tijdens de show. Zit jij 
al klaar.  

20:30 uur Smokkelspel 
Weet jij de beste handelsroute 
te vinden en zo het geld voor 
jouw team te winnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag  24 augustus 

 
Het animatieteam is vrij 

vandaag 
Vanaf mogen zijn we er weer, klaar om te 

dansen en te springen! 

Het treintje stopt op de volgende stations: Mol – Uil – Kinderparadijs  


