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Zaterdag oc   Dauwtrappen

oc   Ontbijt & Opening

oc   Poppenkast 

av  Pubquiz 

av Lasergamen

Zondag oc   Vakantieweekdienst 

av Sing-in

Maandag oc   Kleuterpicknick

mi Themamiddag

av    Poppenkast

av   Fiets- en kanotocht

av   Avondsluiting 

Dinsdag oc    Baby- en peuterochtend

mi Kamp

av    Poppenkast

av Bingo

av    Avondsluiting 

Woensdag oc Kamp

mi    Ouderenmiddag De Mieden

av    Poppenkast

av    Meijsterrace

av    Avondsluiting

Donderdag oc    Knutseluurtje

mi    Lego middag

mi    Jeugd van vroeger 

av    Poppenkast

av    Hagenpreek

Vrijdag mi   Springkussenfestijn 

av    Poppenkast

av    Cabaret

av    Avondsluiting

____________________________________________________________________
Dit boekje is een uitgave van de Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden.

PROGRAMMA 2022
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Op het moment van schrijven, daalt het besef in dat de Vakantieweek

alweer snel dichterbij komt. Onze vrijwilligers zijn al lange tijd bezig met

de voorbereidingen voor wederom de leukste week van de vakantie.

Uiteraard met de welbekende to-do-lijstjes en toch nog een laatste

vergadering om de puntjes op de i te zetten. Met het motto van onze

vrijwilligers ‘uiteindelijk komt het goed’ maken we ons dan ook nergens
druk om en hebben we er weer zin in!

Op de zaterdagochtend zullen we gezamenlijk gaan ontbijten en de

Vakantieweek officieel openen. Waar het ontbijt de voorgaande twee

jaren in een box werd thuisbezorgd, zijn dit jaar gelukkig de traditionele

kraampjes vol met lekkers weer terug op het Johan van Veenplein. Op

de zaterdagavond kan de jeugd losgaan tijdens het lasergamen.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met GOC.

Op maandagochtend staat de kleuterpicknick op het programma

voor de jongere kinderen en voor de allerjongsten is de

dinsdagochtend gereserveerd. Van dinsdag op woensdag houden we

de Olympische Vakantieweek Spelen waarbij we onder andere kennis

gaan maken met verschillende sporten. Extra speciaal wordt het

natuurlijk door de bijbehorende overnachting in echte legertenten. Op

woensdagmiddag zullen onze vrijwilligers aansluiten bij de dienst, die

wordt georganiseerd in De Mieden. Terug van weggeweest is de

Meijsterrace! Strijdende teams, spectaculaire spellen en uiteraard een

mooie trofee om te winnen.

Donderdagmiddag gaan we met de Jeugd van Vroeger op pad in

Appingedam. En dan is het alweer vrijdag. ‘s Middags staat het

inmiddels welbekende springkussenfestijn op het programma. Veel

springkussens, waterpret en een gezellig terras. Op de vrijdagavond

neemt ons cabaret team jullie mee in de wereld van het Wilde Westen,
uiteraard geheel op hun eigen wijze.

Daarnaast gaan we deze week heel wat beleven met Jan Klaassen en

Katrijn. Zij nemen ons de hele week weer mee in hun avonturen. Verder

gaan we elke dag gezamenlijk de dag afsluiten met muziek, woord en
gebed.

Ons gehele programma is te lezen in dit boekje. Wij hopen samen met
iedereen weer te kunnen genieten van een mooie week!

Anne-Wil Oosterhuis

Voorzitter Vakantieweek
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BESTUUR
Voorzitter Anne-Wil Oosterhuis

Secretaris Anne Klein

Penningmeester Anthon den Hartogh

Public Relations Renske Boerma

Algemeen Adjunct  Eva Bulstra

Bestuurslid Martin Meeuwes

Bestuurslid Sander Spijk

CONTACT 
Contactadres Eikenlaan 4

9982 LM  Uithuizermeeden 

E-mail info@vakantieweekuithuizermeeden.nl

Website www.vakantieweekuithuizermeeden.nl

Facebook Vakantieweek Uithuizermeeden

Instagram vakantieweekuithuizermeeden 

Telefoonnummers Vakantieweek 06 – 21 84 11 84 

Anne-Wil Oosterhuis 06 – 52 88 00 64

LOCATIES ACTIVITEITEN
Het Anker Oudedijksterweg 21

De Wijngaard Kerkstraat 7

Rehoboth Burchtstraat 4

Mariakerk Torenstraat 26   

Sportpark Meij Grote Hadderstraat 1

Landjuweel B.V. Oosternielandsterweg 9             

DONATEUR
De Vakantieweek wordt ieder jaar financieel gesteund door haar 

donateurs. Zij maken met hun bijdrage het verschil, want hiermee kan 

ieder jaar een fantastische week worden georganiseerd waar slechts 

een kleine entreebijdrage tegenover staat. Door het 

aanmeldformulier achterin het boekje in te vullen of uw gegevens te 

mailen, geeft u ons de mogelijkheid om de Vakantieweek te blijven 

organiseren.

Wilt u eenmalig de Vakantieweek financieel steunen, dan kunt u het 

gewenste bedrag overmaken naar NL17 RABO 0363 7073 60 ten name 

van Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden.
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INFORMATIE

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn een groep van 34 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar,

afkomstig uit (de buurt van) Uithuizermeeden. Elk jaar organiseren wij in

de zomervakantie de Vakantieweek, een gevarieerde week met

activiteiten voor jong en oud uit Uithuizermeeden en omstreken.

EIGEN RISICO
Het meedoen aan de activiteiten is op eigen risico. De stichting kan

niet voor eventuele ongevallen aansprakelijk worden gesteld. Het

spreekt voor zich dat wij al het mogelijke zullen doen om dergelijke

onplezierige zaken tot een minimum te beperken.

REGELS
Tijdens de Vakantieweek wordt er bij de activiteiten niet gerookt.

Indien er alcohol wordt geschonken bij een activiteit, dan betreft dit

uitsluitend zwak-alcoholische dranken aan personen vanaf 18 jaar en

ouder.

FOTO’S EN VIDEO’S
Tijdens de activiteiten zullen er foto’s en video’s gemaakt worden ten

behoeve van de website en promotiedoeleinden. Door deel te nemen

aan een activiteit geven deelnemers en toeschouwers, of in geval van

kinderen hun ouders/verzorgers, toestemming aan de organisatie om

deze opnames te gebruiken voor deze doeleinden.

GELUIDSAUTO
Tijdens de Vakantieweek zal er dagelijks, met uitzondering van de

zondag, een geluidsauto door Uithuizermeeden rondrijden. De

geluidsauto geeft iedere dag het programma, de tijden, de locatie en

eventuele wijzigingen door.
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AANMELDEN
Voor bepaalde activiteiten is aanmelden vereist. Dit is mogelijk door te

mailen naar info@vakantieweekuithuizermeeden.nl of te bellen/appen

naar het Vakantieweek telefoonnummer 06 – 21 84 11 84. De

benodigde gegevens voor het aanmelden staan bij iedere activiteit

benoemd. Houd er rekening mee dat iedere activiteit een uiterlijke

aanmelddatum kent.

STEUN
Wij kunnen tijdens het organiseren van de Vakantieweek altijd rekenen

op de steun van de inwoners, ondernemers en kerken van

Uithuizermeeden. Daarnaast wordt de Vakantieweek 2022 mede

mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven en instanties.

VERSIER JE HUIS EN TUIN!
Tijdens de Vakantieweek is het feest in Uithuizermeeden! Om dit aan

iedereen te laten zien, zal het leuk zijn als er zoveel mogelijk huizen en

tuinen worden versierd. Doe jij mee? Wie weet win je dan wel een

mooie prijs! Vergeet ook niet om de buren te vragen om mee te doen.

Op maandag 22 augustus gaat een mystery guest op zoek naar het

mooist versierde huis van Uithuizermeeden en omstreken.



DAUWTRAPPEN
Aanvang 07.15 uur

Einde 09.00 uur

Locatie Het Anker

Voordat onze drukke, maar mooie week losbarst, beginnen we deze

ochtend eerst met een mooie wandeltocht door de omgeving. We rollen

vroeg ons bed uit om samen de dauwdruppels te trotseren. Loopt u met

ons mee? Bij terugkomst kunt u zich aansluiten bij de officiële opening

van de Vakantieweek 2022 onder het genot van een heerlijk ontbijt. We

zien u graag!

ONTBIJT & OPENING

Aanvang 09.00 uur

Einde 11.00 uur

Locatie Johan van Veenplein

Entree Vrije gift

De Vakantieweek is weer van start! Terug van weggeweest is het

gezamenlijk ontbijt op het plein. Dit jaar heeft de Vakantieweek een

‘kleurrijk ontbijt’. Terwijl er lekker gegeten wordt van het meest kleurrijke

ontbijt dat u ooit heeft gezien, mogen de kinderen (en de ouders

natuurlijk ook) met stoepkrijt het plein mooi versieren. Sluit gezellig aan bij

ons ontbijt!

VOORWOORD 1
ZATERDAG 20 AUGUSTUS
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POPPENKAST
Aanvang 10.00 uur

Locatie Johan van Veenplein 

Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Jan Klaassen en Katrijn houden erg van kunst. Katrijn kan heel goed

tekenen, ze geeft vaak mooie tekeningen aan Jan Klaassen. En hebben

jullie de schilderijen in de woonkamer van Jan Klaassen en Katrijn al wel

eens gezien? Die zijn geschilderd door Jan Klaassen. Wat kan hij dat

goed hè? Maar er is iets vreselijks gebeurd kinderen. Vlak voor de

Vakantieweek zijn alle schilderijen gestolen! Er hangen nu helemaal geen

schilderijen meer aan de muur! Hoe moet dat nu? Kunnen jullie Jan

Klaassen en Katrijn helpen om de muur weer op te vrolijken?

PUBQUIZ
Inloop 19.15 uur

Aanvang 19.30 uur

Einde 22.30 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 18+

Entree € 3,00 per persoon (inclusief 1 kop koffie/thee)

Let op Aanmelden voor zaterdag 20 augustus 12.00 uur 

Ook dit jaar staat er weer een pubquiz gepland op de zaterdagavond.

Onder het genot van een hapje en drankje zullen er verschillende

onderwerpen aan bod komen. In teams van maximaal 6 personen wordt

er tegen andere teams gestreden om de eerste plaats. Wie gaat er met

de winst, en dus de hoofdprijs, naar huis? Meld je samen met een team

aan en maak het mee!

Aanmelden kan door de teamnaam, het aantal teamleden en het

telefoonnummer van de contactpersoon te mailen naar

info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. Ook kan er gebeld of geappt

worden naar het Vakantieweek telefoonnummer 06 - 21 84 11 84.

Aanmelden is mogelijk tot zaterdag 20 augustus 12.00 uur (vol = vol).



ZATERDAG 20 AUGUSTUS

LASERGAMEN

Aanvang 20.30 uur
Einde 00.30 uur
Locatie Hefswalsterweg 4 
Leeftijd 13 t/m 17 jaar
Entree € 2,50

Dit jaar staat er een fantastisch leuke lasergame-avond voor jullie op het

programma in samenwerking met GOC. Wie wil er nou niet lekker een

avondje lasergamen met zijn/haar vrienden/vriendinnen? Ga jij het

gevecht aan tegen je leeftijdsgenoten in onze te gekke lasergame-

arena? Met verschillende licht- en geluidseffecten in een verrassend

doolhof met glow in the dark decoraties schiet je op jouw tegenstander

en verzamel je de meeste punten. Er wordt in teams tegen elkaar

gestreden met als doel het veroveren van de vlag van het andere team.

Samen met muziek van The Partycrew wordt het een spektakel!
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VOORWOORD 1
ZONDAG 21 AUGUSTUS

VAKANTIEWEEKDIENST
Aanvang 11.00 uur

Locatie Oosternielandsterweg 9 (Landjuweel BV)

Voorganger Ds. J. van der Wal

Muziek Band ‘Reveal’

Thema ‘Familie’

“Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!

Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de

wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.” 1 Johannes 3:1.

Soms lijkt het of we vergeten zijn dat we allemaal onder dezelfde zon

leven en kinderen zijn van onze Vader in de Hemel. Laten we daarom

eensgezind samenkomen om God te eren! Deze dienst staat in het teken

van ‘Familie’. Kom samen met je broers en zussen, vader en moeder,

buren en vrienden naar de leukste dienst van het jaar! Want hoe mooi is

het als wij samenkomen, verbonden in liefde die God aan ons geeft?

Er zal voor oppas worden gezorgd. Kinderen kunnen voor de dienst

worden gebracht en na de dienst worden opgehaald (kantine

Landjuweel).

Na afloop van de dienst staat er koffie/thee met wat lekkers klaar! Bij de

uitgang zal een collecte worden gehouden voor zowel de kerken als de

Vakantieweek. Je bent van harte welkom!

SING-IN
Inloop 19.15 uur

Aanvang 19.30 uur

Einde 21.00 uur

Locatie Oosternielandsterweg 9 (Landjuweel BV)

Entree Vrije gift

Ken je dat, dat je altijd alles van tevoren wilt weten? Dat je niks aan het

‘toeval’ over wilt laten. Het kan moeilijk zijn om de controle te verliezen.

Maar zouden er niet hele mooie dingen kunnen gebeuren als we wel

eens de controle loslaten en vertrouwen op wat God ons te bieden

heeft? Kom vanavond naar de sing-in en laat je verrassen door wat deze

avond te bieden heeft, vertrouw op Hem en het wordt een fantastische

avond! 9



VOORWOORD 1
MAANDAG 22 AUGUSTUS

KLEUTERPICKNICK
Aanvang 10.00 uur

Picknick 11.15 uur

Einde 11.30 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 3 t/m 6 jaar

Entree € 1,00

Vandaag gaan we knutselen! We gaan niet alleen knutselen met pen en

papier, maar ook met eten! Samen bereiden we een hele lekkere

picknick voor, zodat we daarna samen met papa, mama, opa of oma

kunnen picknicken om 11.15 uur! Kom in je mooiste bakkersoutfit en

picknick met ons mee!

THEMAMIDDAG
Aanvang 13.30 uur

Einde 16.00 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 7 t/m 12 jaar

Entree € 1,00

Trek je race-outfit maar aan en kom naar de te gekke, stoere Formule 1

middag! Voel je vanmiddag een échte Max Verstappen, want deze

middag zit bomvol leuke activiteiten die te maken hebben met de

Formule 1. Wij hebben er heel veel zin in! Zien we jullie dan?

POPPENKAST
Aanvang 18.00 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Hallo zonnestraaltjes! Jan Klaassen en Katrijn krijgen vandaag hoog

bezoek, want oma komt langs. Om haar in het zonnetje te zetten, hebben

Jan Klaassen en Katrijn bedacht om te gaan picknicken in het bos. Niks

mag fout gaan vandaag, want oma verdient de perfecte dag! Jan

Klaassen en Katrijn bereiden alles goed voor. Katrijn bakt de koekjes en

Jan Klaassen gaat de bessen en aardbeien plukken uit de tuin. Bij

thuiskomst ruikt Jan Klaassen wel een heel gek geurtje. Wat is dat nu? De

koekjes van Katrijn staan in de brand! Komen jullie Jan Klaassen en Katrijn

helpen, zodat oma toch nog de perfecte picknick krijgt?
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1
MAANDAG 22 AUGUSTUS

FIETSTOCHT
Aanvang 18.30 uur – 19.00 uur

Locatie De Wijngaard 

Entree € 2,00

KANOTOCHT
Aanvang 18.30 uur

Locatie Het Anker (achteringang) 

Entree € 15,00 per kano

Let op Aanmelden voor maandag 22 augustus 12.00 uur

Vind je de fiets maar niets? Gelukkig kun je dan ook gaan kanoën op de

mooie wateren rondom Appingedam. Ontdek de historische stad vanaf

het water! De totale leeftijd per 3-persoons Canadese kano is minimaal 50

jaar, kunnen zwemmen is verplicht en de deelname is op eigen risico.

Aanmelden kan door de namen van de deelnemers en het

telefoonnummer van de contactpersoon te mailen naar

info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. Ook kan er gebeld of geappt

worden naar het Vakantieweek telefoonnummer 06 - 21 84 11 84.

Aanmelden is mogelijk tot maandag 22 augustus 12.00 uur (vol = vol).

AVONDSLUITING
Aanvang 22.00 uur

Locatie De Wijngaard

Samen zingen, bidden en luisteren naar het woord van God verbindt

ons. Wij willen vanavond graag samen met u de dag afsluiten. U bent van

harte welkom hiervoor in De Wijngaard!

11

Fietsen door het Groninger landschap,

wie wil dat nou niet?! En het wordt

natuurlijk nog leuker wanneer dit door

de Vakantieweek is georganiseerd!

Dit jaar hopen we op een lekker

zonnetje op ons bolletje. Fietsen jullie

gezellig de 26 mooie kilometers met ons

mee? Halverwege de fietstocht staat

de koffie en thee klaar!



VOORWOORD 1
DINSDAG 23 AUGUSTUS

BABY- EN PEUTEROCHTEND
Aanvang 09.30 uur

Einde 11.00 uur

Locatie De Wijngaard

Leeftijd 0 t/m 4 jaar

Entree € 1,00

Ook dit jaar hebben we weer een activiteit voor de allerjongste kinderen!

De kinderen gaan binnen hun leeftijdscategorie op ontdekkingsreis

samen met hun papa, mama, opa, oma, oppas of noem maar op. Ze

kunnen klimmen, klauteren, dansen en springen! Tijdens deze ochtend is

er natuurlijk ook tijd voor een praatje met elkaar onder het genot van

een kopje koffie of thee!

KAMP
Aanvang 15.15 uur – 15.30 uur

Einde 10.30 uur (woensdag 24 augustus)

Locatie Het Anker (vertreklocatie)

Leeftijd 8 t/m 12 jaar

Entree € 5,00

Let op Aanmelden voor maandag 22 augustus 12.00 uur

Heb jij altijd al een keer mee willen doen aan de Olympische Spelen?

Dan is dit je kans! Vandaag gaan we op reis naar een plek hier ver

vandaan, waar de Olympische Spelen nog nooit zijn geweest! Allerlei

sporten komen voorbij, maar ook sporten die je nog nooit hebt gezien.

Durf jij de strijd aan op deze Olympische Vakantieweek Spelen? Ga dan

met ons mee op reis! De strijd op de Olympische Vakantieweek Spelen is

natuurlijk niet in één middag gestreden. Neem dus wel je slaapzak,

luchtbed en andere slaapspullen mee, want je moet de tweede

Olympische dag natuurlijk ook uitgerust aan de start verschijnen!
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VOORWOORD 1
DINSDAG 23 AUGUSTUS

Wat moet je meenemen?
○ Luchtbed of slaapmat ○ Tandenborstel en tandpasta

○ Kussen ○ Zaklamp

○ Slaapzak ○ Extra (warme) kleding

○ Fiets

Aanmelden kan door de naam en de leeftijd van het kind en de

telefoonnummers van de ouders/verzorgers te mailen naar

info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. Ook kan er gebeld of geappt

worden naar het Vakantieweek telefoonnummer 06 - 21 84 11 84. Bij de

aanmelding moet worden doorgegeven of er eventuele allergieën zijn

en/of er medicijnen worden gebruikt. Aanmelden is mogelijk tot maandag

22 augustus 12.00 uur.

POPPENKAST

Aanvang 18.00 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Jan Klaassen en Katrijn gaan op kamp! Ze gaan samen kamperen in het

bos en hebben er heel veel zin in! Al hun spullen hebben ze ingepakt en

ze zoeken een mooi plekje op in het bos. Daar zetten ze hun tent op en

maken ze een kampvuurtje. Katrijn is wel een beetje bang voor alle dieren

die in het bos rondlopen. Zal Katrijn nog enge dieren tegenkomen in de

nacht? Komen jullie kijken om Katrijn te helpen om de enge dieren bij haar

vandaan te houden?
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BINGO
Inloop 19.15 uur

Aanvang 19.30 uur

Einde 22.00 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 18+

Entree € 5,00

Let op Aanmelden voor dinsdag 23 augustus 12.00 uur

Na het succes van vorig jaar staat ook dit jaar de Vakantieweek bingo op

het programma! Wij hebben de afgelopen tijd ons best gedaan om weer

mooie prijzen te verzamelen en dankzij verschillende ondernemers uit

Uithuizermeeden en omstreken is dit weer goed gelukt! Zorg dat de

stemmen goed opgewarmd zijn en er hard genoeg bingo geroepen kan

worden. Trommel al je familie, vrienden en kennissen op, zet de datum in

je agenda, reserveer een plek en wees erbij! Wil je extra kans maken op

een prijs, dan is het mogelijk om voor € 0,50 een lootje voor het rad van

fortuin te kopen.

Aanmelden kan individueel of door het aantal deelnemers en het

telefoonnummer van de contactpersoon te mailen naar

info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. Ook kan er gebeld of geappt

worden naar het Vakantieweek telefoonnummer 06 - 21 84 11 84.

Aanmelden is mogelijk tot dinsdag 23 augustus 12.00 uur (vol = vol).

AVONDSLUITING
Aanvang 22.00 uur

Locatie Het Anker

De dag wordt gezamenlijk afgesloten door te bidden, te zingen en te 

luisteren naar het woord van God. Wij nodigen u graag uit om dit samen 

met ons te doen. 



WOENSDAG 24 AUGUSTUS
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OUDERENMIDDAG DE MIEDEN
Aanvang 15.30 uur

Einde 16.30 uur

Locatie De Mieden

Let op Deze activiteit is uitsluitend voor bewoners van De Mieden

De Vakantieweek is er voor jong én oud. Daarom komen wij ook dit jaar

een bezoek brengen aan De Mieden! Samen met Ds. Peter Israël is een

mooie kerkdienst in elkaar gezet voor de bewoners. Wij nodigen u dan

ook van harte uit om deze dienst samen met ons te beleven. De dienst

zal beginnen om 15.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte van De

Mieden.

POPPENKAST
Aanvang 18.00 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 3 t/m 10 jaar

De dag van de race! Jan Klaassen en Katrijn gaan vandaag meedoen

aan de grote race! Ze hebben heel lang gesleuteld aan hun mooie auto

en nu is dan eindelijk de race. Maar heeft Jan Klaassen de auto wel

goed in elkaar gezet? Katrijn vindt het nog wel een beetje spannend.

Kom jij kijken of het Jan Klaassen en Katrijn lukt om de finish te halen?



WOENSDAG 24 AUGUSTUS
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MEIJSTERRACE
Inloop 18.15 uur

Aanvang 18.30 uur

Einde 21.30 uur

Locatie Johan van Veenplein

Leeftijd 13+

Entree € 15,00 per team

Let op Aanmelden voor woensdag 24 augustus 12.00 uur

Vanavond barst er weer een felle strijd los op het Johan van Veenplein.

Het is weer tijd voor de enige echte Meijsterrace! Er zijn weer veel

moeilijke, grappige en leuke spellen bedacht waar jullie als team nog

even de hersenen over moeten laten kraken! Stel een team samen van

minimaal 6 en maximaal 8 personen, waarvan minimaal 2 dames, en

meld het team snel aan! Doe je niet mee met een team? Kom dan

vooral de andere teams aanmoedigen. Dit kan vanaf de zijlijn, maar ook

vanaf het terras onder het genot van een kopje koffie of thee met wat

lekkers.

Aanmelden kan door de teamnaam, het aantal teamleden en het

telefoonnummer van de contactpersoon te mailen naar

info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. Ook kan er gebeld of geappt

worden naar het Vakantieweek telefoonnummer 06 - 21 84 11 84.

Aanmelden is mogelijk tot woensdag 24 augustus 12.00 uur (vol = vol).

AVONDSLUITING
Aanvang 22.00 uur

Locatie Het Anker

De week is doormidden en daar staan wij vanavond bij stil door samen te

komen. Samen bidden, zingen en luisteren is wat wij gaan doen.



VOORWOORD 1
DONDERDAG 25 AUGUSTUS

KNUTSELUURTJE
Aanvang 10.00 uur

Einde 11.30 uur

Locatie De Wijngaard

Leeftijd 3 t/m 6 jaar

Entree € 1,00

Kijk hoe de aap slingert, de krokodil hapt, de leeuw brult en de beer zijn

eigen hol graaft. Er wonen veel dieren in de jungle. De jungle is mooi, de

jungle is groen, maar de jungle is misschien ook wel een beetje

spannend. Welke dieren leven er eigenlijk in de jungle? Daar kunnen we

vandaag antwoord op krijgen! Wij gaan vandaag vissen, dieren raden,

knutselen en we gaan naar verschillende dieren op zoek. De dieren zijn

namelijk ontsnapt en wij hebben gehoord dat ze zijn gezien in

Uithuizermeeden. Help jij ons mee met het zoeken naar de dieren? Kom

dan deze ochtend bij ons spelen en trek je leukste dierenpak aan!

JEUGD VAN VROEGER
Aanvang   12.30 uur

Einde          16.00 uur

Locatie     Het Anker

Leeftijd      55+

Entree       Vrije gift

Let op Aanmelden voor woensdag 24 augustus 12.00 uur

Na twee jaar geen uitje buiten de deur voor de Jeugd van Vroeger

hebben wij dit jaar weer een leuk programma mogen samenstellen,

namelijk een rondvaart door Appingedam met aansluitend een

rondleiding door de historische Nicolaikerk. Tijdens de rondvaart ontdekt

u de steegjes, gangen en bruggetjes, oftewel de historie van de oude

binnenstad. Verder kunt u tijdens de rondvaart genieten van een kopje

koffie of thee en wat lekkers. In de Nicolaïkerk zal door een gids de

historie van de oude kerk worden verteld. Wist u bijvoorbeeld dat de

Nicolaïkerk de op twee na grootste kerk is van de provincie Groningen?

Het belooft een interessante en gezellige middag te worden!

Aanmelden is mogelijk door het invullen en inleveren van het

aanmeldformulier (zie verderop). Aanmelden is mogelijk tot woensdag 24

augustus 12.00 uur (vol = vol).
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VOORWOORD 1
DONDERDAG 25 AUGUSTUS
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LEGO MIDDAG
Aanvang 14.00 uur

Einde 16.00 uur

Locatie Rehoboth

Leeftijd 7 t/m 12 jaar

Entree € 1,00

Vanmiddag gaan wij samen mooie

LEGO kunstwerken bouwen. Wie maakt het mooiste en het creatiefste

bouwwerk? Kom allemaal naar de LEGO bouwmiddag om te laten zien

wat jij voor moois kunt maken!

POPPENKAST
Aanvang 18.00 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 3 t/m 10 jaar

OE-OE-OE! Vandaag gaan Jan Klaassen en Katrijn iets heel leuks doen,

want zij gaan samen naar de dierentuin! Jan Klaassen wil eindelijk een

keer zijn lievelingsdier in het écht zien, namelijk de aap! In zijn zoektocht

naar de aap komt hij nog veeeel meer dieren tegen. Zo zien Jan Klaassen

en Katrijn een papegaai, een zeeleeuw, een tijger en zelfs een grote

LEEUW! Maar wat komen Jan Klaassen en Katrijn nu tegen? Wat is dat

voor diertje? En hoort hij wel thuis in de dierentuin? Jan Klaassen heeft

alvast heel goed geoefend op het geluid van de aap, jullie ook?

HAGENPREEK
Aanvang 21.00 uur

Locatie Mariakerk

Entree Vrije gift

Thema ‘Vrijheid’

Vrij zijn... een thema wat voor iedereen zo belangrijk is, maar wat niet

voor iedereen vanzelfsprekend is. Vanavond willen wij graag samen met

u stilstaan bij dit thema. Bij iets wat zo vanzelfsprekend lijkt, maar vooral

nu, in deze tijd, niet het geval is. Ga eens bij u zelf na, wat betekent

vrijheid voor u?



VOORWOORD 1
VRIJDAG 26 AUGUSTUS

SPRINGKUSSENFESTIJN
Aanvang 13.00 uur

Einde 15.30 uur

Locatie Sportpark Meij

Leeftijd Alle leeftijden

Entree € 4,00 (inclusief drinken en een traktatie)

Na lang wachten is het ein-de-lijk weer zover! Het springkussenfestijn barst

weer los! We springen dit jaar van de ene wereld naar de andere,

bijvoorbeeld van de jungle naar de onderwaterwereld. Ben jij klaar voor

dit spetterende feest? Kom dan vanmiddag naar Sportpark Meij en feest

met ons mee!

De ouders kunnen genieten van een kopje koffie of thee met taart op het

terras. Voor ouders is het dus ook een feestje om bij het springkussenfestijn

aanwezig te zijn!

POPPENKAST
Aanvang 18.00 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Hieperdepiep hoera! Jan Klaassen is jarig! Hij heeft heel erg veel zin in een

feestje. Hij maakt een hele mooie uitnodiging en nodigt al zijn vriendjes uit

om te komen. Maar oh jee... Er gebeurt iets vreselijks! Alle uitnodigingen

zijn plotseling verdwenen! Wie zou dat hebben gedaan? Zouden alle

vriendjes nog wel komen op het feestje van Jan Klaassen? Jan Klaassen

en Katrijn hebben jullie hulp vanavond heel hard nodig! Kom je ook

kijken? Jullie zijn allemaal uitgenodigd op het verjaardagsfeest van Jan

Klaassen! Nemen jullie een mooie tekening voor hem mee?
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VOORWOORD 1
VRIJDAG 26 AUGUSTUS

CABARET
Aanvang 20.00 uur

Einde 22.30 uur

Locatie Het Anker

Leeftijd 13+

Entree € 3,00

Lang lang lang geleden in een nieuw land, toen ziektes nog werden

bestreden met alcohol en een paard nog alleen voor stoere mannen

was, zwierven cowboys over de uitgestrekte prairies van het Wilde

Westen. De Vakantieweek gaat terug in de tijd en geeft een kijkje in het

leven van de stoerste cowboys, strenge sheriffs, beruchte bandieten en

dames met een revolver in hun handtas. Waren ze in het Wilde Westen

nou echt zo stoer of was het vooral een zootje ongeregeld? Kom het

zien tijdens het enige echte Vakantieweek cabaret! Het wordt een

hilarische avond die je niet wilt missen!

AVONDSLUITING
Aanvang 22.30 uur

Locatie Het Anker

Dat was het dan alweer, de laatste dag van de Vakantieweek.

Vanavond sluiten wij niet alleen de dag, maar ook de Vakantieweek af

door samen te bidden en te zingen. Wij zien u graag bij deze afsluiting

van de Vakantieweek!

20



VOORWOORD 1

GRAAG TOT VOLGEND JAAR!

GRAAG TOT VOLGEND JAAR!
VRIJWILLIGER WORDEN?

Spreekt het jou aan om de leukste week van de zomervakantie te
organiseren met een gezellig team van vrijwilligers? De
Vakantieweek is ieder jaar op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn
een aantal voorwaarden om vrijwilliger te worden bij de
Vakantieweek:
• je bent 16 jaar of ouder;
• je bent beschikbaar tijdens de Vakantieweek 2023;
• je woont in (de buurt van) Uithuizermeeden.

Wil je je aanmelden of wil je graag meer informatie? Stuur dan een
e-mail naar info@vakantieweekuithuizermeeden.nl of praat met een
vrijwilliger van de Vakantieweek.



AANMELDFORMULIEREN

JEUGD VAN VROEGER

Naam 

Telefoonnummer 

Aantal personen

❑ Ik rij zelf en kan personen meenemen.

❑ Ik wil graag opgehaald worden.

❑ Ik kom op eigen gelegenheid naar Het Anker en wil dan graag 

meerijden.

Aanmelden is tevens mogelijk door bovenstaande gegevens te mailen naar

info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. Ook kan er gebeld of geappt

worden naar het Vakantieweek telefoonnummer 06 - 21 84 11 84.

Aanmelden is mogelijk tot woensdag 24 augustus 12.00 uur (vol = vol).

DONATEUR
Wilt u de Vakantieweek financieel steunen, dan kunt u donateur worden

door dit aanmeldformulier in te vullen.

Naam

Adres

Postcode 

Plaats

E-mail

Handtekening 

Ik steun de Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden met een jaarlijkse

bijdrage van

€ 5,- € 10,- € 15,- € 

Deze aanmeldformulieren kunnen worden ingeleverd op

Eikenlaan 4 in Uithuizermeeden 



VRIJWILLIGERS 2022

Martin Meeuwes

Anne-Wil Oosterhuis

Séline Polkerman

Jurgen Sikkema

Anne-Joke Smit

Mariska Spijk

Sander Spijk

Xander Spriensma

Ellis Verstraete

Arjen Visser

Jasmijn de Vries

Jasper de Vries

Nienke de Weert

Eline Werkman

Elmen Westerdijk

Jacob Wolters

Shannah Zuidema

Rebekka Aikema

Lisa Bergsma

Bart Boerma

Renske Boerma

Meike Bos

Kirsten Brouwer

Eva Bulstra

Jolien Dekker

Liona Dekker

Ilse Dijkstra

Karin Dijkstra

Sofie Dijkstra

Anthon den Hartogh

Indy den Hartogh

Delana Hoekzema

Anne Klein

Tom Klein

www.vakantieweekuithuizermeeden.nl

Voor foto’s en meer informatie ga naar:


