Animatieprogramma
Zomervakantie 16 t/m 22 juli
Hallo vriendjes en vriendinnetjes, de komende
dagen organiseren we toffe activiteiten. We
hebben er super zin in. Hopelijk zien we jou
ook bij één van onze activiteiten!

ZATERDAG 16 JULI
14:00 - 16:00 uur Waanzinnig Welkom!
Het is vakantie, dus dat
betekent nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes leren
kennen! Er staat bij de
visvijver een gaaf
springkussen, je kunt
allemaal leuke spelletjes
doen, je laten schminken
en natuurlijk nog véél méér
gave dingen doen! Kom je
ook, zo kun je gelijk het
animatieteam leren
kennen!
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we
vandaag langs gaan? De
muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Minidisco
Doe mee en swing en
spring erop los!
20:30 - 21:30 uur De Bedrieger 8+
Weet jij de bedrieger te
ontmaskeren? Of ben jij de
bedrieger?

ZONDAG 17 JULI
10:00 - 12:00 uur KIDSCLUB: Diep in de
zee
vind je de mooiste vissen,
deze onderwaterwereld
gaan wij vandaag
namaken.
14:00 - 15:00 uur Hollandse Leeuwen
Blijf jij uit de handen van
de leeuwenvangers?
16:00 - 17:00 uur Mega-Flessentrefbal 8+
Neem je eigen plastic fles
van 1,5 liter mee en vul
deze met water. Pas op,
dat jouw fles niet
omgegooid wordt. Je bent
van harte welkom op het
sportveld!
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we
vandaag langs gaan? De
muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Rosa & Floris Theater
Nu zijn jouw
theatervriendjes weer even
de sterren van de
theatershow! Kom je ook
weer gezellig kijken naar
een nieuw avontuur?
20:30 - 21:30 uur Ik Hou Van Holland
Hoeveel weet jij van
Holland? De geschiedenis,
sport, spelling en nog veel
meer! Kom gezellig
meedoen en sluit je aan bij
team oranje of
rood/wit/blauw met deze
super gezellige Hollandse
avond!

MAANDAG 18 JULI
10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB: Bolle Vissen
BLUB BLUB BLUB, ik ben
een bolle vis!
14:00 - 15:00 uur Let op je Woorden!
Allemaal leuke, gekke
woordspelletjes. Doe jij
ook mee?
16:00 - 17:00 uur Wasknijpergekte!
De meest leuke, gekke en
grappige spelletjes met
wasknijpers!
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we
vandaag langs gaan? De
muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Minidisco
Doe mee en swing en
spring erop los!
20:30 - 21:30 uur Levend Stratego 8+
Wie overleeft dit slagveld
en verzamelt de meeste
punten?
20:30 - 22:30 uur Pubquiz 18+
Een gezellige Pub Quiz in
het Polderhuis! Teams
maximaal 5 personen.
Reserveer een tafel via de
receptie!

DINSDAG 19 JULI
9:15 - 10:00 uur

Aquagym 18+
Kom naar het zwembad en
doe mee! Opgeven bij de
animatie
10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB: Octopus
Diep in de zee leeft de
octopus en deze heeft heel
veel armen! Weet jij hoe
de octopus eruitziet?!

14:00 - 15:00 uur Sahara-Waterrace met
Rosa
Er vindt vandaag een
heuse strijd plaats in de
Sahara, welk team weet
het meeste water over te
brengen naar zijn Oase
zonder gepakt te worden
door de gifslang,
schorpioen of de leeuw?!
16:00 - 17:00 uur Sportmix 8+
Kom richting het sportveld
en doe weer een sportief
uurtje mee met sportmix!
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we
vandaag langs gaan? De
muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Minidisco
Doe mee en swing en
spring erop los!
20:30 - 21:30 uur Poolparty 8+
Een feestje in het water!
Alleen kinderen onder de
18 jaar toegestaan.
Zwemdiploma verplicht!
Inschrijven bij de animatie

WOENSDAG 20 JULI
10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB:
Onderzeeboot
We maken vandaag een
onderzeeboot! Heb jij enig
idee hoe een
onderzeeboot eruitziet?
14:00 - 15:00 uur Finding Nemo Speurtocht
Zoek tijdens deze tocht
naar het visje Nemo, hij
wijst je de weg! Maar
vergeet vooral niet
onderweg de vragen te
beantwoorden, want deze
leveren punten op voor je
team! Een speurtocht voor
jong en oud!
16:00 - 17:00 uur Horen, Zien & Zwijgen 8+
Uitbeelden, blind tekenen,
geen ja of geen nee
zeggen, allemaal
onderdelen van dit spel!
Maar pas op dat je niet de
bom pakt, want anders...
17:30 - 18:15 uur Smulfeest met Rosa en
Floris
Friet, snack, ranja en je
favoriete prinses en ridder!
Kosten: €6,00 Inschrijven
en contant betalen bij de
animatie, graag voor
vandaag 11.00 uur
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we
vandaag langs gaan? De
muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Minidisco
Doe mee en swing en
spring erop los!

20:30 - 21:30 uur Ja of toch Nee? 8+
Je bent van harte welkom
bij deze leuke spannende
quiz! Wie gaat er als
winnaar met de eer
strijken?

DONDERDAG 21 JULI
10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB:
Muuraquarium
We gaan de boel gezellig
maken en maken met z'n
allen een supergroot
aquarium op de muur!
14:00 - 15:30 uur Kinderbingo
Heb jij de beste
bingokaart? Kosten: €3,voor 3 rondjes
16:00 - 17:00 uur Stand in de Mand!
Stand in de mand en de
bal is voor...
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we
vandaag langs gaan? De
muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Minidisco
Doe mee en swing en
spring erop los!
20:30 - 21:30 uur Kampvuur bij de
visvijver
Deze avond met muziek
en marshmellows is nog
niet afgelopen!
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VRIJDAG 22 JULI
Vrije dag animatieteam
Vandaag is het
animatieteam vrij. Maar
morgen zijn zij weer fris en
fruitig van de partij!
16:00 - 17:30 uur Golfsurfen i.s.m.
Surfschool Katwijk
Elke woensdag en vrijdag
om 16.00 uur en zaterdag
om 10.30 uur
Leeftijd 10 - 16 jaar. Prijs
€16,- p.p. voor 1,5 uur les.
Inclusief wetsuits
Zwemdiploma is verplicht.
Inschrijven minimaal één
dag van te voren verplicht
bij de animatie. Er is geen
begeleiding vanuit
Koningshof. U regelt uw
eigen vervoer. Locatie:
Boulevard Zeezijde 3,
Katwijk
20:30 - 22:30 uur Live Muziek
Er is vanavond live muziek
in het Polderhuis met Glen
Addy!

