
 

 

 

 

 

                Vrijdag 21 juli - Donderdag 27 juli  

 



 

FunClub | Tijd Vrijdag 21-07 Zaterdag 22-07 Zondag 23-07 Maandag 24-07 Dinsdag 25-07 Woensdag 26-07 Donderdag 27-07 

Ochtend        

10:00 
 

Beau & Bloem 
FunClub 

Ontbijten met de 
entertainers. 

Neem jij je eigen 
belegde boterhammen 

mee! Dan zorgen wij 
voor de rest  

Sprookjes week: 
Koninklijke kroon 

4+ 
Kom jij ook je eigen 

kroontje maken? 

 Sprookjes week: 
3D dwergen  

4+ 
Hoe komt jouw dwerg 

eruit te zien?  

 
 

Creative fun 
day  

Sprookjes week: 
Prinses of draak?  

4+ 
kom jij vandaag ook 

weer knutselen?   

  Sprookjes week: 
Sprookjes 

playbackshow 
4+ 

Welk sprookje ga jij 
vanavond opvoeren? 

11:00 
Adventure FunClub 

 Sjoelen  Aqua robics  Jeu de boules Darten 

Middag        

14:00 Warm welkom  

15:00 
Ontmoet beau en bloem 
en laat je door een van 

hen schminken. 

Sprookjes week: 
Sprookjes speurtocht 

4+ 
Kun jij alle opdrachten 

goed uitvoeren? 

 Sprookjes week: 
Sprookjes post  

4+ 
Herken jij alle 

Disneyfiguren?  

 
 

Creative fun 
day 

Kidsbingo 
4+ 

 
Kom mee doen en win 
te gekke prijzen   

  Sprookjes week: 
Generale repetitie  

4+ 
Hoe komt jouw dwerg 

eruit te zien? 

15:00  Voetbal 
 

 Trefbal 
 

Boogschieten Sport mix  
 

Basketbal  

Avond        

18:30 
 

 

Meet en greet met 
Beau en Bloem.  

 
 

Hoe goed ken jij Beau 
en bloem al? 

  Meet en greet met 
Beau en Bloem.  

 
 

Hoe goed ken jij Beau 
en bloem al? 

 Beau en bloem parade 
Alle leeftijden 
Sluit aan achter 

Beau en Bloem en kom 
kijken naar wat ze 

allemaal in hun 
brievenbus hebben 

gekregen. 

 

19:00 Beau en bloem 
theatershow. 
Alle leeftijden 

Wat gaan Beau en 
Bloem vanavond 

beleven? 

Beau en bloem 
theatershow 

Alle leeftijden 
Wat gaan Beau en 
Bloem vanavond 

beleven? 

Pyjama party 
Alle leeftijden 

 
Natuurlijk moet je 

alvast je pyjama aan 
doen! 

Beau en bloem 
brievenbus 

Alle leeftijden 
Wat komen Beau en 

Bloem vandaag tegen 
in hun brievenbus? 

Sprookjes week: 
Sprookjes show 

4+ 
Vanavond sluiten we 
de thema week super 
gaaf af, jij komt toch 

ook? 

20:30 
 

Familie  
FunClub 

 Summerhit show 
Alle leeftijden 

 
Ken jij alle zomerhits? 

Kom er vanavond 
achter! 

Avond spel  
12 + 

 
Wat we precies gaan doen 

is nog een verrasing. 
 

 

 Men vs women  
Alle leeftijden 

 
Wie gaan vanavond de 

strijd winnen? De mannen 
of de vrouwen? Durf jij te 

strijden op het podium 
voor het hele vak geef je 

dan snel op! 

*nieuw in 2017: * 

Het avondprogramma! 

Dit is gebaseerd op de 

doelgroep  volwassene.   

 (Natuurlijk zijn alle kids ook 

gewoon welkom) 


