Animatieprogramma
Zomervakantie 23 t/m 29 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 23 JULI
14:00 - 16:00 uur Waanzinnig Welkom!
Het is vakantie, dus dat
betekent nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes leren
kennen! Bij de visvijver
staat een gaaf
springkussen, je kunt
allemaal leuke spelletjes
doen, je laten schminken
en natuurlijk nog véél méér
toffe 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 Buskruit
Ben jij een echte
speurneus of ben je goed
met de bal? Dan is dit spel
echt iets voor jou!

ZONDAG 24 JULI
10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB: Circus
Maak je eigen circus met
olifanten, leeuwen, clowns
en acrobaten!
14:00 - 15:30 uur Bubbelvoetbal 8+
Kom jij een potje stuiteren
over het voetbalveld?
Schrijf je snel in voor deze
toffe activiteit bij het
animatieteam!
16:00 - 17:00 uur Tienbal 8+
Het is nog een hele kunst
om met je team tien keer
over te spelen. Helemaal
omdat het andere team er
natuurlijk alles aan doet
om dit tegen te houden!
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
Daar zijn ze weer! Kom
kijken en luisteren naar
een nieuw gek avontuur!
20:30 - 21:30 uur Mega-GrensSmokkelspel 8+
Doe mee en probeer de
douane te ontvluchten!
Smokkel zoveel mogelijk
goud naar de
goudverzamelaars en win
het spel.

MAANDAG 25 JULI

DINSDAG 26 JULI

10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB: Unicorn
Met deze toffe vrolijke
unicorn kan je vakantie
niet meer stuk!
14:00 - 15:00 uur Bevrijd de Vlieg
Alle hongerige spinnen zijn
op zoek naar lekkere
vliegen. Een dikke
bromvlieg is er al
gevangen. Kunnen de
overige vliegen hem
redden?
16:00 - 17:00 uur Kwalleballen 8+
Een soort rugby, maar dan
nóg spannender!
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 Saboteur
Kunnen de goudzoekers
winnen van de saboteur en
het goudklompje in handen
krijgen? Of gaat de
saboteur er met de winst
vandoor? Kom erachter bij
die spannende spel!
20:30 - 22:30 uur Pubquiz 18+
Een gezellige Pub Quiz
met de animatie in het
Polderhuis! Teams
maximaal 5 personen.
Reserveer een tafel via de
receptie!

9:15 - 10:00 uur

10:00 - 11:00 uur

14:00 - 15:00 uur

16:00 - 17:00 uur

18:45 - 19:00 uur

19:00 - 19:30 uur

20:30 - 21:30 uur

Aquagym 18+
Kom naar het zwembad en
doe mee! Opgeven bij de
animatie
KIDSCLUB: Lama
Vandaag maken we wel
een heel leuk dier! Doe je
ook mee?
Omkijkertje
Goed luisteren is
ontzettend belangrijk bij dit
spel, doe je mee?
Jeu de Boules 8+
We spelen een potje Jeu
de Boules! Kom meedoen
en misschien ga jij er wel
met de overwinning
vandoor! Neem je eigen
Jeu-de-Boules-ballen mee
als je die hebt.
Ophaalronde
Benieuwd waar we
vandaag langs gaan? De
muziek staat al hard aan!
Minidisco
Doe mee en swing en
spring erop los!
Poolparty 8+
Een feestje in het water!
Alleen kinderen onder de
18 jaar toegestaan.
Zwemdiploma verplicht!
Inschrijven bij de animatie

WOENSDAG 27 JULI
10:00 - 12:00 uur Strandexcursie op eigen
gelegenheid
Ontvangst bij
Strandcamping Zuidduinen
door Moedertje groen.
Ontdek wat er leeft op het
strand en duik mee in de
Noordzee! Inschrijven voor
25 juli 12.00 uur en meer
informatie via het
animatieteam.
10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB: Leeuw
Het wordt weer lachen,
gieren maar vooral brullen
vandaag want je kunt je
eigen leeuw komen
knutselen!
14:00 - 15:00 uur Sluipspel
Kun jij zo zachtjes sluipen,
dat niemand je kan
horen?! Een spel waarbij je
zenuwen op de proef
worden gesteld.
16:00 - 17:00 uur Jongens tegen de
Meisjes - Sportstrijd! 8+
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!
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 Jongens tegen de
meisjes - Spelshow 8+
Wie zijn er beter, de
jongens of de meiden?!
We komen erachter in
deze leuke spelshow
waarin jij de hoofdrol
speelt! Kom je team
versterken en doe mee!
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DONDERDAG 28 JULI
10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB: Clownshoed
Kom allemaal je eigen
clownshoed maken! Alle
clowntjes verzamelen!
14:00 - 15:00 uur CIRCUS WORKSHOP
Luijten en Kornuiten 6+
Kinderen kunnen zich
uitleven tijdens deze
circusworkshop. Ga zelf
aan de slag met diverse
circusattributen zoals
Chinese bordjes, diabolo's,
devilsticks, jongleerballen,
eenwielers en loopballen.
15:00 - 15:30 uur CIRCUS SHOW Luijten
en Kornuiten
Een spetterend
eindoptreden met diverse
spectaculaire acts van de
Kornuiten die hebben
deelgenomen aan de
circusworkshop!
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 Weerwolven 8+
Dit spannende en
geheimzinnige spel zorgt
voor veel mysterie. Wie is
toch wie?

VRIJDAG 29 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 Mark
V!

