
KEUZE 2: VLIEGEN EN DUIKEN 
Piet speelt graag met dingen die door de lucht 
heen vliegen, zoals het spelen met een vlieger, 
ballonnen tennis en vangen en gooien van 
ringen. Piet is ook dol op spelletjes die alles met 
de zomer te maken hebben en met water. Ben 
jij ook een kei met gooien en vangen en hou je 
van spelletjes met water en zand? Geef je op 
voor het groepje “Vliegen en duiken”.  

 > Spons water vuur 
 > Waterflessen baan 
 > Ballonnen tennis 
 > Ring werpen 
 > Vlieger maken 
 > Vlieger uittesten  
 > Zomerspelletjes 
 > Speeltuin bouwen van Duplo 
 > Bezoek Soersterduinen 

KEUZE 3: VALLEN EN OPSTAAN
Piet is een echte waaghaals en durft heel 
veel. Soms gaat dit goed en soms niet. Hij wil 
daarom graag zijn eigen speeltuin ontwerpen 
en ontdekken wat zwaartekracht is, zodat 
hij niet meer zo vaak valt. Hou jij ook van 
knutselen, bouwen en ontdekken? Geef je dan 
op voor het groepje “Vallen en opstaan”.

 > Wormen hotel maken 
 > Heksen soep maken
 > Klompen pad 
 > Kriebelbeestjes hapjes maken
 > Kriebelbeestjes gymnastiek 
 > Kriebelbeestjes verzorgen

KEUZE 1: RENNEN EN SPRINGEN 
Piet Paniek houdt heel erg van rennen 
en springen. Het liefste doet hij dit in 
zijn lievelingsspeeltuin! Hij springt overal 
overheen, hij kruipt overal onderdoor en 
rent iedereen voorbij! Ren, spring en speur je 
mee in de Kloostertuin en in het bos naar de 
lievelingsspeeltuin van Piet? Geef je op voor het 
groepje “Rennen en springen”.  

 > Kloostertuin IJsselstein
 > Speeltuintjes estafette
 > Krijt speurtocht 
 > Speurtocht in het bos 
 > Speeltuin; Blik en Burgers 
 > Waterflessen bowling
 > Bootrace 

WEEK 1
22 jul - 26 jul

HEFBRUG 4

VAN SPEL TOT SPEELTUIN 
Piet Paniek is in veel dingen goed.  Hij kan als de beste rennen, springen, vliegen en duiken! Hij leert 
dit met vallen en opstaan. Zo is Piet nu uit het klimrek gevallen en heeft een hersenschudding. Hij is 
daardoor heel veel vergeten. Zijn beste vriendje zegt dat hij erg van speeltuinen houdt. Maar hij weet 
niet meer wat zijn lievelingsspeeltuin is. Elke dag herinnert hij zich een beetje meer. De kinderen gaan 
met Piet Paniek en zijn beste vriendje op onderzoek uit naar de leukste speeltuin. Kom jij helpen? 

ZOMERVAKANTIE / MINI 4-6 JAAR



KEUZE 2: VOGELSPOTTERS
Als boswachter heb je een belangrijke taak om 
op de dieren te letten in het bos. Benny is dan 
ook dol op vogels. Hij gaat met zijn verrekijker 
op pad en kijkt of hij ze ziet in de bomen. 
Benny heeft geleerd hoe de verschillende 
vogels klinken, hoe ze eruit zien en hoe je 
een vogelhuisje maakt. Wil je ook een echte 
vogelexpert worden net als Benny? Meld je dan 
aan voor het groepje “Vogelspotters”.

 >  Ratten en de raven 
 >  Vogelgeluiden spel
 >  Fantasie vogel kleien 
 >  Dolle vogel speurtocht
 >  Vogelhuisje maken 
 >  Vuurvogelspel
 >  Vogel spotten nieuw wulven
 >  Trekvogel maken
 >  Knutsel je eigen verrekijker
 >  Vogelbingo met verrekijker

KEUZE 3: KRIEBELBEESTJES
Benny heeft het als boswachter erg druk met 
alle dieren in het bos. De kriebeIbeestjes helpen 
Benny gelukkig een handje mee door het hele 
bos op te ruimen. Dat is een hele belangrijke 
taak. In dit groepje ga je kriebelbeestjes 
verzorgen, een wormenhotel maken, koken over 
kriebelbeestjes en op zoek naar kriebelbeestjes! 
Ben jij ook dol op die kleine kriebelige beestjes? 
Dan zit je bij dit groepje goed!

 > Maak je eigen speeltuin
 > Zwaartekracht in de speeltuin
 > Bezoek Klompenpad
 > Kriebelbeestjes traktatie
 > Kriebelbeestjes gym
 > Kriebelbeestjes verzorgen

KEUZE 1: BOSWACHTERS 
Hou jij ook ontzettend van dieren en de natuur? 
En wil jij later ook boswachter worden net 
als Benny? Dan zit je bij dit groepje goed. Je 
gaat spullen zoeken van de boswachter die hij 
nodig heeft in het bos. Je leert van alles over 
het bos en de dieren die er wonen. En ga op 
onderzoek uit bij een fort in de buurt. Ga je mee 
op avontuur?

 > Boswachtershoed knutselen 
 > Dieren spotten Rhijnauwen
 > Bosdieren memorie 
 > Buiten Wereld Houten
 > Knapzak maken 
 > Activiteiten op het fort met de Bokkenpiloot
 > Help de boswachter is zijn spullen kwijt
 > Bos spelen
 > Bos BINGO 
 > Bosdieren gym

HEFBRUG 4

AVONTUUR IN DE NATUUR
Op weg naar zijn werk liep Boswachter Benny door het mooie bos. Hij zag allemaal leuke dieren 
vrolijk spelen. Toen hij in zijn boswachtershuisje was aangekomen, zag Benny dat zijn knapzak kapot 
was gegaan. Die was blijven haken achter een tak. Nu is hij al zijn spulletjes kwijt! Zijn verrekijker, 
zakmes, eten en drinken, vogelspotboekje, kompas... alles is weg. Deze spullen heeft hij nodig om 
goed voor het bos en de dieren te zorgen. Het is dus heel fijn als hij alles weer terugkrijgt. Helpen 
jullie Boswachter Benny mee om alles terug te vinden?

ZOMERVAKANTIE / MINI 4-6 JAAR
WEEK 2
29 jul - 2 aug



KEUZE 2: KAKEL KIPPEN
De kakelkippen zorgen ervoor dat boer Kwartel 
iedere dag verse eieren heeft. Maar als de 
kippen klaar zijn met het leggen van hun 
eieren en boer Kwartel niet in de buurt is, dan 
verandert het saaie hok in een gezellig hok 
waar van alles te doen is. Hou jij van kletsen, 
knutselen, koken en kun je goed zoeken? Doe 
dan mee met de gezellige “Kakelkippen”.

 > Kip knutselen
 > Pony rijden
 > Geertjeshoeve Utrecht
 > Boerengolf
 > Speld in een hooiberg
 > Dieren memory
 > Boeren kippen/groente soep maken
 > Boeren 5 kamp
 > Eitje tik rikketikketik
 > Boeren dropping met begeleiding

KEUZE 3: HAANTJES DE VOORSTE
Ben jij snel, wil je graag winnen en ben je 
een echt haantje de voorste? Kom dan bij 
het groepje ”Haantjes de voorste” Speel een 
boeren 5 kamp, melk een koe als een echte 
stoere boer, zoek boer Kwartel en speel de 
grote hanen estafette!

 > Boeren 5 kamp 
 > Koe melken
 > Geertjeshoeve Utrecht 
 > Hanen estafette
 > Boeren cake maken 
 > Op zoek naar Boer Kwartel

KEUZE 1: DOLLE KOEIEN
De dolle koeien helpen boer Kwartel met 
het grasmaaien. In hun vrije tijd doen ze 
allemaal andere leuke dingen, maar dat weet 
boer Kwartel lekker niet! Doe mee met de 
dolle koeien en ga koeienvlaai werpen, speel 
boerengolf en maak een lekkere lunch klaar. 
Dat wordt een dolle boel!

 > Boeren golf 
 > Dieren geluiden spel
 > Boeren omelet maken 
 > Koeienvlaai werpen
 > Kinderboerderij en picknick 
 > Koe melken
 > Boeren spelletjes 
 > Schapen hoeder spel
 > Bezoek aan boerderij 
 > Boeren bingo

HEFBRUG 4

HERRIE OP DE BOERDERIJ
Boer Kwartel is de grootste luiwammes op aarde. Hij is zo lui dat hij al zijn dieren het werk laat doen. 
De koeien duwen de grasmaaier, de schapen brengen het hooi naar de schuur en zelfs de kippen 
doen klusjes voor Boer Kwartel. Maar de dieren hebben er genoeg van en komen in opstand tegen de 
boer. Dan gaat het mis. Het voer van de dieren wordt gestolen, de schapen ontsnappen... het houdt 
niet op! Helpen jullie Boer Kwartel om de problemen op de boerderij op te lossen?

ZOMERVAKANTIE / MINI 4-6 JAAR WEEK 3
5 aug - 9 aug



WEEK 4
12 aug - 16 aug

KEUZE 1: BEWONERS
Iedere dat is het maar weer afwachten in welke 
tijd je terecht komt met die gekke professor! 
Maar in welke tijd je ook terecht komt er zijn 
altijd mensen die vrolijk en gezellig zijn. Ze zien 
er wel een beetje anders uit en ze doen ook een 
beetje anders zoals wij gewend zijn. Een groot 
avontuur! Kom bij het groepje “bewoners”, reis 
door de tijd en maak de leukste dingen mee!

 > Wandeling door de prehistorie
 > Archeoloog worden en fossielen maken
 > Oude Hollandse spelen
 > Appeltaartjes maken
 > Stokpaard maken
 > Riddertoernooi
 > Fleur jezelf op!
 > Disco Skaten
 > Atronautenpak maken
 > Atronauten training

KEUZE 2: WETENSCHAPPERS
Wetenschappers zijn altijd op zoek naar nieuwe 
kennis. Of die nu komt uit de toekomst of uit 
het verleden. Elke dag valt er wel weer iets 
nieuws te ontdekken en te leren. Hoe werd 
de eerste foto gemaakt? Hoe zag het leven in 
een kasteel eruit en kan jij je eigen sterrenstof 
vangen?

 > Cyantypie (blauwdruk) 
 > Vulkaan uitbarsting
 > Zeep maken 
 > Kijkdoos met natuurlijk materiaal
 > Muiderslot 
 > Vlinderstrook bezoek 
 > Lavalamp maken
 > Proefjes doen
 > Vang je eigen sterrenstof

HEFBRUG 4

THE NUTTY PROFESSOR
Nutty de Professor heeft een geniaal plan! Hij heeft een echte tijdmachine uitgevonden om naar 
de toekomst te reizen! Nu moet hij de tijdmachine alleen nog op de goede manier instellen. Het 
hulpje van de professor en de kinderen mogen de tijdmachine als eerste testen! Zullen we naar de 
toekomst reizen? Of belanden we per ongeluk in het verkeerde tijdperk?

ZOMERVAKANTIE / MINI 4-6 JAAR



WEEK 5
19 aug - 23 aug

CAMPING OP STELTEN
Campingeigenaar Ben Caravan is volledig in paniek. Het personeel is ineens op vakantie gegaan 
en hij zit met zijn handen in het haar. Wie werkt er nu in het restaurant en in de campingwinkel? De 
miniclub kan niet doorgaan: niemand kent de campingdans en voor de wekelijkse bingo zijn niet 
eens cadeaus gekocht. Wie kan er helpen om de camping te redden, voordat ook de gasten nog 
vertrekken?

KEUZE 2: STRAND
Op de camping van Ben is ook een strandje 
aanwezig, waar allemaal leuke activiteiten 
worden gehouden. Ben jij sportief, creatief 
en hou je van zand? Help Ben dan mee in dit 
groepje door zandkastelen te bouwen voor de 
gasten, survival activiteiten te doen, aankleding 
te maken en het beach tennis badje te 
schilderen. Kan Ben op jou rekenen?

 > Zomer Survival 
 > Zandkastelen bouwen
 > Beach tennis badje schilderen 
 > Naar het strandje met het badje
 > Naar het schommelstrand 
 > Hawai krans maken
 > Magic zand 
 > Schommelstrand
 > Naar het Griftpark 

 (niet bij het water)

KEUZE 3: CAMPING
In en om de camping moeten allerlei 
activiteiten georganiseerd worden. Gelukkig zijn 
jullie er om Ben te helpen met het organiseren 
en uitproberen van de mini club, camping 
spelletjes, aqua games en bosspelen! Wat 
zullen de gasten het naar hun zin gaan krijgen!

 > Camping spelletjes 
 > Aqua games
 > Camping spelletjes 
 > MINI club
 > Naar het grote bos 
 > Naar de markt 
 > Fruit/zomercocktails maken
 > Naar het Griftpark 

 (niet bij het water)

KEUZE 1: IJS
Ben jij toe aan verkoeling, hou jij van ijs en 
denk jij dat je Ben Caravan kan helpen met ijs 
maken? Dan is dit ijskoude “IJS”groepje echt 
iets voor jou! Je gaat het niet alleen maken 
en opeten, maar je gaat ook allemaal leuke 
spelletjes en knutsels maken in dit ijsthema. 
Wat zal Ben blij met jullie zijn!

 
 > IJsjes maken van vers fruit 
 > IJsjes eten en campingspelletjes doen
 > IJsblokjes estafette 
 > IJssalon Italia
 > IJsjes knutselen 
 > IJsjes race
 > IJsjes memorie 
 > IJS maken op ijsplaat
 > Naar het Griftpark 

 (niet bij het water)

HEFBRUG 4

ZOMERVAKANTIE / MINI 4-6 JAAR



HEFBRUG 4

DISNEY 
In de magische wereld van sprookjes en avonturen wonen de helden die we allemaal kennen. 
Alles lijkt in orde, maar achter de schermen is er paniek. De schurken hebben het grote 
sprookjesboek gestolen en in een kluis gestopt. Knabbel en Babbel hebben de kluis gevonden en 
nemen hem mee naar Kids Lodge. Maar alleen de schurken weten de code van de kluis. Samen 
met de kinderen gaan de eekhoorns elke dag op zoek naar een cijfer. Helpen jullie mee? Wordt 
het magische Disney Wonderland weer zoals het was? 

KEUZE 2: DISNEY SCHURKEN 
Kom je ook bij de Disney 
schurken?! Schurk je rot, schiet 
met verf en haal kattewaad uit 
met je schurkenvrienden! Pas 
maar op we komen eraan.......! 

 > Schurk je rot! 
 > Schurken vriendje maken 
 > Ontwerp je eigen schurk 
 > Kronen roof 
 > Verf schieten 
 > Krijt de stoep 
 > Disney figuren maken met kralen 
 > Schurken tjoekbal 
 > Vliegend tapijt spel 
 > Flessen voetbal

KEUZE 3: PRINSEN EN 
PRINSESSEN 
Voel jij je een echte prins of 
prinses? Knutsel je eigen kroon, 
verdedig je eigen kasteel met 
trefbal en maak je eigen fantasie 
kasteel. Kom je ook als prins of 
prinses verkleed?  

 > Kroon knutselen 
 > Prinsen en prinsessen memory 
 > Olaf knutselen 
 > Kronen roof 
 > Kastelen trefbal 
 > Eigen kasteel maken 

KEUZE 1: DISNEY DIEREN 
Ben jij dol op Knabbel en Babbel, 
Nemo, Balou de Beer en alle 
andere Disney dieren? Kom bij 
het groepje “Disney dieren” en ga 
op pad met Balou de Beer, speel 
de Disney dieren quiz en maak 
overheerlijke dieren cupcakes!  

 > Lion gym 
 > Op pad met Balou de Beer 
 > Dieren dans 
 > Disney dieren bingo 
 > Finding Nemo pet knutselen 
 > Kijk je ogen uit!
 > Hand monster maken 
 > Disney dieren quiz 
 > Mickey mandela maken 
 > Disney dieren cupcakes maken

KEUZE 4: DISNEY 
WONDERLAND 
Wil jij ook graag in de magische 
wereld van Disney zijn? Kom 
bij dit groepje en ontdek de 
verschillende werelden van 
Disney. Maak kennis met de 
woestijn van Aladin, ontdek 
het sprookjesbos in Houten en 
ontdek de onderwaterwereld van 
Nemo. Reis je mee?  

 > Aladins acrobatiek 
 > Aladin kijken met de geest 
 > Nemo’s diepzee schilderen 
 > Sprookjesbos Oud Wulven 
 > Woestijn estafette 
 > Knutsel een echte piratenvlag 

ZOMERVAKANTIE / MINI 4-6 JAAR WEEK 6
26 aug - 30 aug


