
 

  

  

 

 

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, eier-dozen, 

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 het animatieteam 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!  

 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.  

 We verzamelen voor alle activiteiten bij kidsclub ‘het Heidenest’, tenzij 

anders aangegeven!  

 Bij slecht weer zorgen wij altijd voor een vervangende (binnen) activiteit!  

 Houd de ‘Kabelkrant’ goed in de gaten, wij communiceren hier regelmatig over onze activiteiten!  

Legenda 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Zwembad 
Deze activiteit vindt plaats in het zwembad. Bij deze activiteit 
is begeleiding van een volwassen persoon en een 
zwemdiploma A verplicht.  
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Zaterdag 
24 juli 

Zondag 
25 juli 

Maandag 
26 juli 

Dinsdag 
27 juli 

Woensdag 
28 juli 

Donderdag 
29 juli 

Vrijdag 
30 juli 

10.30 uur 
Knutselen 

Kennismaking 
knutsel 

Vandaag zijn wij 
een dagje vrij, 

zien we je 
morgen weer?  

 

Clownvis 
Welke kleur 
krijgt jouw 

vis?  

Maak jouw eigen 

memoriespel 

Kosteloos 
materiaal 
knutsel 

Knutselmix 
Wat wil jij 
knutselen 
vandaag?  

Vriendschap 
bandjes 

Voor wie maak jij er 
een?  

15.00 uur 
 

Vlaggenroof 

Selfie spel 
Heb je een 

smartphone? Neem 
hem dan mee. Ook 

zonder kun je 
meedoen 

Bad eenden 
bingo 

Levend 
ganzenbord 

Zwembadfun Buskruit 

19.00 uur 
Ophaalronde 
en Kinderpret 

Ophaalronde 
en 

Meeleeftheater 

Ophaalronde 
en minidisco 

Ophaalronde 
en kinderpret 

Ophaalronde 
en 

meeleeftheater 

Disco 
zwemmen 12- 

20.30 uur 

Weerwolven Smokkelspel Crazy 88  
12+ 

Sportmix Jachtseizoen 
12+ 

Disco 
zwemmen 12+ 

Zomervakantie 
Zaterdag 24 juli tot en met vrijdag 30 juli 



 

  

  

 

 

 

 * Heb jij het KUBB spel mee? We zouden hem graag gebruiken voor het toernooi!  

 

 

 

Zaterdag 
31 juli 

Zondag 
1 augustus 

Maandag 
2 augustus 

Dinsdag 
3 augustus 

Woensdag 
4 augustus 

Donderdag 
5 augustus 

Vrijdag 
6 augustus 

10.30 uur 
Knutselen 

WC- rol 
telefoonhouder 

Vandaag zijn wij 
een dagje vrij, 

zien we je 
morgen weer?  

 

Verven  
Wat verf jij 
vandaag?  

Verrassing 
knutsel 

Touwletters  3D- tekeningen 
Bootjes 
vouwen 

Blijft de jouwe ook 
drijven? 

We testen 
het gelijk!  

15.00 uur 
 

Disney 
speurtocht 

Grote ruilspel 
We beginnen met 
een ballon. Waar 

kom jij mee 
terug?  

Bad eenden 
bingo 

Maffe 
estafettes 

Bij mooi weer met 
water 

*KUBB 
toernooi 
 

ABC- spel 

19.00 uur 
Ophaalronde 
en Kinderpret 

Ophaalronde 
en 

kampvuurtje 

Ophaalronde 
en minidisco 

Ophaalronde 
en kinderpret 

Ophaalronde 
en 

meeleeftheater 

Disco 
zwemmen 12- 

20.30 uur 
Levend 

stratego 

Kampvuur  
12+ 

Levend cluedo Chill avond 
12+ 

30 seconds Disco 
zwemmen 12+ 

Zomervakantie 
Zaterdag 31 juli tot en met vrijdag 6 augustus 



 

  

  

 

 

 

* Wij zijn op zoek naar spoken! Ben je ouder dan 18 jaar en wil je ons helpen? Geef je dan op bij het animatieteam!  

** Ben je jonger dan 12 jaar? Dan is het verplicht een begeleider van 18 jaar of ouder mee te nemen. Meedoen is op eigen risico. 

  

 

Zaterdag 
7 augustus 

Zondag 
8 augustus 

Maandag 
9 augustus 

Dinsdag 
10 augustus 

Woensdag 
11 augustus 

Donderdag 
12 augustus 

Vrijdag 
13 augustus 

10.30 uur 
Knutselen 

Fantasiedieren 
Welke materialen 

zullen we 
gebruiken?  

Vandaag zijn wij 
een dagje vrij, 

zien we je 
morgen weer?  

 

Vandaag 
maken we een 
vlieger!  

Muziek 
instrumenten 

Maak jouw 
eigen puzzel 

Wat komt 
er op jouw 

puzzel?  

Knutselmix 
Vandaag kies jij!  

Rupsje 
nooitgenoeg 

15.00 uur 
 

Wie ben ik?  1001 tikspellen Bad eenden 
bingo 

Zwembad 
spelletjes 

Levend kwartet Voetbal 
varianten 

19.00 uur 
Ophaalronde 
en Kinderpret 

Ophaalronde 
en 

Meeleeftheater 

Ophaalronde 
en minidisco 

Ophaalronde 
en kinderpret 

Ophaalronde 
en 

meeleeftheater 

Disco 
zwemmen 12- 

20.30 uur 

Familie 
sportavond 
Neem jij ook je 
vader of 
moeder 
mee?  

Minute to win it 
12+  

*Spooktocht 
**Durf jij het aan? 
Geen je op bij het 

animatieteam 

Waterpolo  

12+ 

Postbode spel 
Disco 

zwemmen 12+ 

Zomervakantie 
Zaterdag 7 augustus tot en met vrijdag 13 augustus 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 
14 augustus 

Zondag 
15 augustus 

Maandag 
16 augustus 

Dinsdag 
17 augustus 

Woensdag 
18 augustus 

Donderdag 
19 augustus 

Vrijdag 
20 augustus 

10.30 uur 
Knutselen 

Mandela’s 
maken 

Vandaag zijn wij 
een dagje vrij, 

zien we je 
morgen weer?  

 

Seizoenen 
knutsel 

Kleuren festijn!  Knutselen met 
de natuur 

3D tekeningen WC- rol 
superhelden 

15.00 uur 
 

Levend 
memorie 

Pion roof Bad eenden 
bingo 

Vlaggenroof Koekiemonster 
spel 

Sportmix 

19.00 uur 
Ophaalronde 
en Kinderpret 

Ophaalronde 
en 

Kampvuurtje 

Ophaalronde 
en minidisco 

Ophaalronde 
en kinderpret 

Ophaalronde 
en 

meeleeftheater 

Disco 
zwemmen 12- 

20.30 uur 
Politie en boef Kampvuur 

games 
12+ 

Familie 
vossenjacht 

Jachtseizoen 
12+ 

Speurtocht 
Disco 

zwemmen 12+ 

Zomervakantie 
Zaterdag 14 augustus tot en met vrijdag 20 augustus 


