
 

 

Vakantiespelen De Tempel 

Ma 26 april 

Ochtend: workshop klimdoek + wereldbal 

                 + knutselen 

Middag:  Praalwagens bouwen en optocht 

                 houden + H.G.V. gymnastiek 

Di 27 april Koningsdag 

Ochtend én middag: sport door verenigingen 

uit Hengelo + rodeostier + klimtoren + 

spijkerbroekhangen + sumoworstelen + kratje 

stapelen + optredens + suikerspin 

Wo 28 april 

Ochtend: verklede speurtocht + brief en  

                 tekening naar ’t Swafert + Just Dance 

Middag:  Nerfgungevecht (neem je nurfgun  

                 mee) + airtumblingworkshop + slijm  

                 maken + Tiktokfilmpjes opnemen 

Do 29 april 

Ochtend: Smokkelspel + Rodeostierwedstrijd  

                  + Kunstzinnige schijfjes knutselen 

Middag:   klootschieten + kinderkermis 

Vr 30 april 

Ochtend: levend ganzenbord + kleding  

                 knutselen 

Middag:  Verkleden en opmaken + disco +  

                karaoke + modeshow + bonte 

                middag 

Ochtend: 9.30-12.00 uur: € 0,50 

Lunch: 12.00-13.00 uur: € 0,50 

Middag: 13.0-15.30 uur: € 0,50 

Voor 4 – 12 jaar 

 

De vakantiespelen worden in een nieuw jasje gestoken én zijn coronaproof. 

Veel bewegen, veel vrienden maken. Elke dag het allerleukste programma! Er zijn voor 

slecht of warm weer alternatieve programma’s, dus er kunnen wijzigingen zijn. 
 

Alle activiteiten zijn buiten. Opgeven wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht. 

Facebook ‘Vakantiespelen De Tempel’ of 06-17020877. 

Ma 3 mei 

Ochtend: vossenjacht + schilderijen maken +  

                 iemand is ‘m, niemand is ‘m 

Middag:  workshops acrobatiek, rope skipping  

                 en free-running + Donald Duck lezen 

Di 4 mei 

Ochtend: Mega-hobbelbobbelbaan van  

                 gymtoestellen en springkussens +  

                 workshop yoga 

Middag:  Springkussenslagbal + geitenvoetbal  

                + bordspellenmiddag 

Wo 5 mei Bevrijdingsdag 

Ochtend: Groot Zeskamp + tekenen 

Middag:   Optredens met gymtoestellen  

                 bedenken + hutten bouwen 

Do 6 mei 

Ochtend: Greppeltocht + kamer knutselen + 

                  langzaamfietswedstrijd (neem je  

                  fiets mee!) 

Middag:   workshop salsa dansen + in aquabal  

                  op water lopen + bouwen met  

                  spekjes 

Vr 7 mei 

Ochtend: Circusworkshops: jongleren, 

ballopen, acrobatiek + optreden voor 

ouderen bij ‘t Swafert 

Middag:  Grote eindfeest met springkussens + 

smeerkezenquiz  

                karaoke + modeshow + bonte avond 

Elke dag een  

andere lunch,  

elk dagdeel een  

(gezonde) snack 

Adres: Booggang 2 

(De Kasbah) 


