Programma Kazramevraåan
2019
Oo s t

erhoutse

midzomer zwemdisco met DJ V&T

Vrijdag 2l juni
19.00 - 21.30 uur
Zwembad de Warande
Alle leeftijden
(zonder zwemdiploma A
alleen onder begeleiding)

Kom vast in het vakantiegevoel tijdens het
discozwemmen op deze langste dag van
het jaar. DJ's V&T draaien zomerse beats
bij het buitenbad. Kom lekker zwemmen of
chillen op je handdoekje.

gratis entree!

Warande triatlon

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Woensdag 3 juli
14.00 - 17.00 uur
Zwembad de Warande
7-12 jaar

Doe mee met deze spectaculaire en originele
triatlon: niet alleen zwemmen en hardlopen
maar ook survivallen op de stormbaan en
trefballen op de nieuwe klimwand. VET!

zuiderhout kinderfestijn

Zaterdag 6 juli
10.30 - 16.00 uur
WC Zuiderhout
Alle leeftijden

Jouw vakantie begint goed bij winkelcentrum Zuiderhout: laat je
schminken, kom springen op het luchtkussen of doe mee met de
speelgoedrommelmarkt. Je kunt gratis je kleedje wegleggen. Liever
een kraam? Schrijf je dan in via oosterheidejeugd@gmail.com.

schilderen met Zand

Maandag 8 juli
10.00 - 12.00 uur
Activiteitencentrum
De Slotjes 8-12 jaar

Jazeker, met zand kun je schilderen! We gaan
prachtige cirkels en figuren maken. Of kom
met je vrienden en maak samen een megazandkunstwerk.

Kliederen met klei

Maandag 8 juli
13.00 - 15.00 uur
Activiteitencentrum
De Slotjes 4-7 jaar

Bouw je mee aan een supergrote waterstad?
Maak een fort, een huis of misschien wel
een heel kasteel met klei en water. Lekker
kliederen, dus trek je oude kleren aan!

minimusical

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Dinsdag 9 juli
13.30 - 16.30 uur
Pannehoef
8-12 jaar

Vind je het leuk om te zingen, te dansen of toneel te
spelen? Werk dan mee aan een toffe minimusical. We
sluiten natuurlijk af met een spetterend optreden voor
je ouders of oppas.

Zomerspelen Zuid

Woensdag 10 juli
10.00 - 13.00 uur
Veld bij Beiaard/
Menorah 6-12 jaar

Ontsnap uit het doolhof en doe mee met de
waterballonnenrace: de zomerspelen zitten vol
leuke spelletjes met én zonder water. Trommel al
je vrienden op en doe mee!

zomercircus

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Woensdag 10 juli
13.00 - 16.30 uur
CircusKunst Keiweg
6-14 jaar

Wil je weten hoe het voelt om een echte circusartiest
te zijn? Kom dan naar het zomercircus: fiets op één
wiel, balanceer op een koord en klim in de trapeze.
Komt dat zien, komt dat zien!

LET OP! VOL=VOL

Speurtocht: Bombast de Nar

Woensdag 10 juli
11.00 - 12.00 uur
Theek 5 Centrum
6+

BOMBAST is de vrolijkste en gezelligste nar
die ooit in Oosterhout leefde. Maar... door een
vloek is hij onder de stad verdwenen. Toch is
BOMBAST er nog en wij gaan dat bewijzen!
Speur je mee?

DJ workshop

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Donderdag 11 juli
Wil jij ook muziek leren mixen zoals
9-12 jaar:
Hardwell, Tiësto of Armin van Buren?
12.30 - 14.00 uur
Kom dan naar onze DJ workshop!
12+: 14.15 - 15.45 uur
Theek 5 Centrum
LET OP! VOL=VOL
workshop Handlettering

Donderdag 11 juli
12+: 12.30 - 14.00 uur
9-12 jaar:
14.15 - 15.45 uur
Theek 5 Centrum

Creatief met letters? Ilse van LUS leert
je tijdens de workshop Handlettering
om met je eigen handschrift iets
prachtigs te maken.
en de taart

Dikkie Dik en de taart

Donderdag 11 juli
16.00 - 16.45 uur
De Bussel
Vanaf 2 jaar

Een leuke interactie
ve voorstelling
voor peuters en kleut
ers gebaseerd
op de avonturen van
Dikkie Dik, de
beroemdste kat van
Nederland.

door
Joes Boonen

Luister je mee naar het verhaal van Dikkie Dik?
Joes Boonen vertelt, zingt en speelt en jij mag
natuurlijk meedoen! Kom naar deze kleine,
sfeervolle voorstelling over de beroemdste kat
van Nederland.

LET OP! VOL=VOL

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Insta foto workshop

Vrijdag 12 juli
10-12 jaar:
13.00 - 15.00 uur
12+: 15.00 - 17.00 uur
Bock, Paterserf

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Wil jij jouw insta-foto's naar een next level
brengen? Kom dan naar deze workshop.
Fotografe Linsey Kuijpers geeft je tips & tricks
hoe je met je telefoon en wat simpele spullen
superoriginele selfies kunt maken. Daarmee
ga jij deze vakantie shinen!

Creatieve schilderworkshop

Dinsdag 16 juli
13.30 - 16.30 uur
Pannehoef
7-12 jaar

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Maak je dubbelganger in de vorm van een
levensgrote kartonnen pop. Leuk voor je
ouders of gewoon lekker voor op je eigen
kamer natuurlijk. We gaan schilderen, dus
doe oude kleren aan die vies mogen worden.

Beach voetbal toernooi

Dinsdag 16 juli
8-10 jaar 11.00 - 14.00
10-12 jaar 14.30 - 17.30
Markt

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Wie laat zijn talent spreken op
het zand en welk team laat zich
kronen tot beachsoccer koning
van Oosterhout? Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 spelers.

Zomer sport en spel STERRENLAAN

Donderdag 18 juli
13.00 - 16.00 uur
Grasveld bij de Sterrenlaan
Alle

Kom je ook naar de instuif? We gaan
een stormbaan opzetten, op de stropdas
schieten en bumpervoetballen. Bij goed
weer gaan we natuurlijk waterspellen
klaar zetten!

kindertheater Lang en Gelukkig

Dinsdag 23 juli
14.30 - 16.15 uur
Pannehoef
vanaf 4 jaar

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Peer zingt en springt van de hak op de tak. Michaël
speelt op zijn accordeon. Samen maakt dit duo
al dertig jaar speelse, muzikale en interactieve
voorstellingen voor kinderen vanaf 4 jaar. Kom je
luisteren en meedoen?

Peuterdans

Welke peuter houdt er nu niet van dansen?
Samen met dansjuf Lydia van H19 kun je
deze zomer lekker gaan swingen in het park.
Kom je ook?

Dinsdag 13 augustus
11.00 - 12.00 uur
Kiosk, Slotpark Oost
2-5 jaar

film: Charming (6+) JE MAG zelf drinken & snacks meebrengen VOOR TIJDENS DE FILM! alcohol verboden.

Dinsdag 13 augustus
19.00 uur
Bock, Paterserf
6-12 jaar

Prins Philippe is vervloekt met een onweerstaanbare
charme: elk meisje wordt op slag verliefd op hem. Om
de vloek te verbreken, gaat hij samen met Lennie op
zoek naar zijn ware liefde. Maar Lennie is nu net de
enige die immuun is voor zijn charmes...

Film: The Darkest Minds (12+)

Dinsdag 13 augustus
21.00 uur
Bock, Paterserf
12-18 jaar

Een plaag doodt 98% van de Amerikaanse kinderen.
Ruby Daly is één van de uitzonderingen en heeft
hierdoor bovennatuurlijke krachten. Maar de regering
ziet kinderen zoals Ruby als een bedreiging en stuurt
ze naar een kamp. Met behulp van andere jongeren
probeert ze te ontsnappen.

Poppenkast 'Alles heeft een kleur'

Woensdag 14 augustus Dirk schrikt wanneer hij ziet dat zijn
11.00 - 12.00 uur
vriend Lorre ontvoerd is. Wie heeft dat
Kindcentrum de
gedaan? Een leuke voorstelling voor
Ontdekking
kinderen van 4 tot 7 jaar.
4-7 jaar max 80 kinderen. vol=vol
Zomer sport en spel STERRENLAAN

Donderdag 15 augustus
13.00 - 16.00 uur
Grasveld bij de
Sterrenlaan
Alle leeftijden
Discozwemmen

Kom je ook naar de instuif? We gaan
BMX-en, de pannaboarding staat klaar
en we gaan nog veel meer leuke sporten
en spelletjes doen! Als het mooi weer is,
natuurlijk met lekker veel water.
Discoverlichting, de vetste beats en
ook nog eens in een zwembad. Vier
jouw laatste vakantiedag tijdens het
discozwemmen bij De Warande!

Vrijdag 16 augustus
19.15 - 20.45 uur
Zwembad de Warande
Alle leeftijden
(zonder zwemdiploma A alleen onder begeleiding) gratis entree!
Speurtocht Zuid

Vrijdag 16 augustus
Starttijd tussen
10.00 - 12.00 uur
Oosterheide
6-12 jaar

Ga mee op speurtocht door Oosterheide! Onderweg zijn er allerlei
leuke spelletjes. Kinderen van 6 t/m 10 jaar onder begeleiding van
een volwassene. Vanaf 11 jaar mag je alleen op pad.
Je kunt starten tussen 10:00 en 12:00 uur vanaf één van deze locaties:
• KC de Ontdekking • Floraliatuin • Menorah/de Beiaard
De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur.

kids levend standbeeld

Zaterdag 17 augustus
12.00 - 16.00 uur
Winkelcentrum
Zuiderhout
Alle leeftijden

Op 17 augustus vindt de eerste kids levend standbeeld
plaats op winkelcentrum Zuiderhout. Kom je de
standbeelden bewonderen? Of wil je liever meedoen?
Neem dan contact op met het winkelcentrum: info@
winkelcentrumzuiderhout.nl

deze activiteiten kun je op meerdere dagen in de vakantie doen:
kinderboerderij & speurtocht

Vrijdag 12 juli en
vrijdag 16 augustus
11.00 - 16.00 uur
MEK
Alle leeftijden

Kom naar de kinderboerderij en doe mee met de
MEKKIE speurtocht. Daarna mag je natuurlijk
lekker knuffelen met onze dieren. Je krijgt ook een
gratis bakje voer om ze mee te verwennen.

gratis entree!

Cruijf court voetbal

ledere dinsdagmiddag
15.30 - 16.30uur
Cruijf Slotjesveld
Alle leeftijden
oud oosterhout

Woensdagmiddag
17, 24, 31 juli
en 7 augustus
13.00 - 15.00uur
Oud Oosterhout
Alle leeftijden

Tijdens de vakantie is dinsdagmiddag voetbalmiddag!
Kom je lekker een balletje trappen op het Cruijf Court?
Er is altijd een jongerenwerker aanwezig om met jullie
mee te doen.

AANMELDEN VIA www.sjorssportief.nl

Woensdagmiddag = museummiddag! In de
middelste vier weken van de vakantie kun je
gratis naar museum Oud Oosterhout. Duik in
de geschiedenis van Oosterhout, loop rond in
het miniatuurpark en vergeet niet langs het
snoepwinkeltje te gaan!

gratis entree voor kinderen en volwassenen! vooraf aanmelden verplicht
AANSPRAKELIJKHEID & PRIVACY
Het programma van de Zomerkaravaan wordt mede mogelijk gemaakt door de hulp van vrijwilligers.
Zij zijn echter niet aansprakelijk voor uw kind. De verantwoording van deelname aan de activiteiten
ligt ten alle tijden bij de ouders/verzorgers.
Let op: tijdens de activiteiten van de Zomerkaravaan kunnen er foto’s gemaakt worden die de
gemeente mogelijk gebruikt voor publicatiedoeleinden. Wilt u niet dat uw kind wordt gefotografeerd?
Dan kunt u (of uw kind) dat doorgeven aan de fotograaf.

