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Maassluis, juni 2018 

Beste Kinderen en Ouders, 

Hij is er weer!!!! Voor de derde keer, het zomerprogram-
ma van het Animatie Team Bomendal.  Ook dit jaar gaan 
wij weer drie weken lang hele gezellige spellen doen. Maar 
ook zijn er weer dagen met springkussens. Wij hebben er 
weer heel veel zin in! 

Even over ons team. Zoals iedereen wel heeft kunnen zien 
is ons  team na de zomervakantie vorig jaar veranderd. Er 
zijn wat leden weg gegaan maar ook nieuwe leden bij ge-
komen.  Wij bestaan uit 7 bestuursleden. Inmiddels  kent 
iedereen de vaste gezichten wel: Chantalle, Marianne, Alex 
en ik. Maar we hebben een aantal nieuwe gezichten. Die ga 
ik nu even voorstellen. Jeroen Kerkhof is vrachtwagen-
chauffeur  en zal de eerste week nog niet echt veel erbij 
zijn i.v.m. zijn werk.  Zijn vriendin is Jennifer, zij is juf en 
kan ook heel goed knutselen. Tamara is een nicht van Alex. 
Zij is eigenlijk na de vakantie vorig jaar gezellig blijven 
hangen bij ons. Zij werkt met heel veel cijfertjes en num-
mertjes. Natuurlijk krijgen wij ook dit jaar weer hulp van 
onze vrijwilligers. Hiervoor alvast onze dank.  

Voor de ouders, opa’s, oma’s en buurtbewoners die ge-
woon een kijkje willen komen nemen staat er tegen een 
zeer kleine vergoeding een kopje koffie of thee klaar. Altijd 
met een koekje.  

Ik hoop dat jullie er allemaal net zoveel zin in hebben als 
wij en dan zien wij jullie graag vanaf 28 juli op het veld 
achter het Sparrendal. 

Groetjes                                                                                                                                  
Marjolein Renes 
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Verkoop 

Op alle dagen verkopen wij chips, 

snoepjes en drinken tegen een kleine 

vergoeding. 

Vrijwilligers 

Wilt u ons tijdens de activiteiten 

helpen, dan kunt u dat bij ons 

aangeven want op bepaalde dagen 

kunnen we extra hulp gebruiken. 

Hinder of overlast 

 

De activiteiten op het veld brengen 

soms extra drukte met zich mee. U 

kunt er echter op vertrouwen dat 

wij al het mogelijke doen om 

overlast zo veel mogelijk te 

beperken. Mocht u ondanks onze 

maatregelen toch overlast 

ondervinden, dan stellen wij het op 

prijs als u dat aan ons meldt. Dit  

kan per e-mail: 

atbomendal@gmail.com of kom 

gerust even bij ons langs om daar 

op een fatsoenlijke manier over te  

praten. 

Contactgegevens 

Animatie Team Bomendal 
Sparrendal 492 
3142 LP  Maassluis 
 
 

Hou de facebookpagina in de gaten. Op de facebookpagina wordt u op de 
hoogte gehouden van de laatste nieuwsfeiten: animatie team bomendal  

KvK:   68587929 
Bank: NL75 RABO 0318012138 
E-mail: atbomendal@gmail.com 
www.anmatieteambomendal.nl      
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Zaterdag 28 juli 2018 

Tijd: 10:00 - 15:30 uur 

Openingsdag 
 

Onze openingsdag zal er een zijn met een stormbaan van maar liefst 47 

meter.  De jungle battle en nog een springkussen maken de dag compleet. 

Tevens zal O.V.B.  de jeugdbrandweer aanwezig zijn. 

En kan je bij ons ook een heerlijk broodje 

hamburger van de BBQ komen eten. 
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Maandag 30 juli 2018 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Zondag 29 juli 2018 

Tijd: 13:00 - 16:30 uur 

Sport en spel 
 

Vandaag worden er diversen sport 

en spel activiteiten georganiseerd 

en wie weet laten de 

weersomstandigheden het toe 

om waterpret te doen. 

Sport en spel 
 

 

Vandaag worden er diversen sport 

en spel activiteiten georganiseerd 

en wie weet laten de 

weersomstandigheden het toe om 

waterpret te doen. 
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Dinsdag 31 juli 2017 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Sport en spel  
 

 

Vandaag worden er diversen 

sport en spel activiteiten 

georganiseerd en wie weet 

laten de 

weersomstandigheden het toe 

om waterpret te doen. 

 

Donderdag 2 augustus 2018 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Sport en spel  
 

 

Vandaag worden er diversen 

sport en spel activiteiten 

georganiseerd en wie weet 

laten de weersomstandigheden 

het toe om waterpret te doen. 
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Vrijdag 3 augustus 2018 

Tijd: 18:30 - 21:30 uur 

 
       Discoavond 

 

Swingende discoavond. Dans ge-

zellig mee op je favoriete muziek. 

De avond is verdeeld in twee leef-

tijdscategoriee n: 

18:30 - 19:30 kinderen van 1 t/m 

6 jaar 

20:00 - 21:30 kinderen vanaf 6 

jaar  



8 

Zaterdag 4 augustus 2018 

Tijd: 10:00 - 15:30 uur 

Voetbal record dag 
 

Vandaag hebben wij allerlei 

voetbal attracties en wie scoort 

het hoogst aantal punten. Ga jij de 

uitdaging aan en ben jij de beste op 

alle onderdelen!!!  Deelname 

bedraagt alleen vandaag € 3,- 

Toegangsprijs 
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Zondag 5 augustus 2018 

Tijd: 13:00 - 16:30 uur 

Sport en Spel 
 

 

 

Vandaag worden er diversen sport en spel activi-

teiten georganiseerd en wie weet laten de weers-

omstandigheden het toe om waterpret te doen. 
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Maandag 6 augustus 2018 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Sport en spel 
 

 

Vandaag worden er diversen sport en spel 

activiteiten georganiseerd en wie weet laten de 

weersomstandigheden het toe om waterpret te 

doen. 

Knutselen 
 

Wat er gemaakt wordt is nog een groot geheim, maar het is in 

ieder geval voor groot en klein. Onder leiding van knutselkonin-

gin Marjolein. 
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Dinsdag 7 augustus 2018 

Tijd: 18:00 - 21:30 uur 

Avonturis 
 

Avonturis is de natuurspeeltuin van Maassluis. Wij zullen 

deze speeltuin gaan bezoeken en onder leiding van 

Boswachter Jeroen zullen de kinderen ook nog wat leren 

over de natuur. De avond wordt afgesloten met een 

kampvuur  en marshmallows. 
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Donderdag 9 augustus 2018 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Sport en spel 

 

Vandaag worden er diversen sport en spel activiteiten georganiseerd en 

wie weet laten de weersomstandigheden het toe om waterpret te doen. 
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Mede mogelijk gemaakt door 
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Naam …………………………………………………………….. 

Leeftijd …..        Telnummer ……………………………... 
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Tijdens de bonte avond wordt de winnaar bekend gemaakt. 

De kleurplaat is ook te downloaden op www.animatieteambomendal.nl  
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Mede mogelijk gemaakt door 
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Vrijdag 10 augustus 2018 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

De talentenjacht van Maassluis komt er weer aan. Heb jij 

een talent en durf jij dit aan ons en een jury te laten zien? 

Dan is dit jouw kans. Wie gaat er met de eerste  prijs er 

vandoor. Geef je op door een E-mail te sturen naar 

atbomendal@gmail.com 
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Even voorstellen: Onze jeugdleden. Senna 14jr de zoon van 

Chantalle. Charle ne 14jr de dochter van Alex en Marjolein. 

Joyson  15jr de zoon van Jennifer, Esther  14jr de dochter van 

Tamara, Romano 14jr dit jaar “nieuw” bij ons jeugdteam hij is 

de zoon van Jeroen en dan hebben we nog Denise 15jr de bff 

van Charle ne. En als laatste Kjell 14jr.  Zijn moeder Annemie-

ke is e e n onze vaste vrijwilligers. 

Deze jongeren zijn een grote hulp voor ons. Helpen ons met 

de spellen en opbouwen daarvan. Knutselen en limonade uit-

delen. Natuurlijk altijd wel onder onze begeleiding.  Net zoals 

wij vaste vrijwilligers hebben, hebben wij ook jongeren die 

vaste vrijwilliger zijn.  

 

Charle ne 

Renes 

Senna 

Belder 

Esther 

Schuil 

Joyson 

Lacle 

Denise 

v/d 

Bos 

Kjell 

Prins 

Romano 

Kerkhof 
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Zaterdag 11 augustus 2018 

Tijd: 10:00 - 15:30 uur 

Zeskamp 
 

Kom vandaag naar onze zeskamp en strijd in teams tegen elkaar. Met 2 

stormbanen  en andere stoere obstakels beloofd het een ware strijd te 

worden. Welk Team word er eerste!!! 
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V B A L D S P E L L E T J E S B O 

A L L E M A A L A R A A M H U L P 

K J E L L I R I C D V M A U E O B 

A O X O N A O M H E O A R I C E L 

N Y L O P E N O E W N R J S H M I 

T S Z O O A D I N N D A O M A E J 

I O K M F T A E M E A P L U N R V 

E N N A F B D R C A G N E Z T O E 

V O S S E N J A C H T E I I A M N 

D D L C R V E E N S A I N E L A O 

E I O O T O R E N S G R E K L N D 

N G L O J S O O E R L N L T E O B 

I P L T E U E E A L O E H E E E O 

S V Y N S P N S E Z E E Z N N A O 

E L N I J E N N I F E R A T S E M 

S A M E N R E R C O N T A I N E R 

! G S T O R M B A A N E S T H E R 

Naam: 

Oplossing: 

Telefoonnummer: 

WOORDZOEKER 
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ALEX 

ALLEMAAL 

ANIMATIETEAM 

ARMEN 

ATB 

AVOND 

BAL 

BLOEM 

BOOM 

CHANTALLE 

CHARLENE 

CONTAINER 

DAG 

DANS 

DE 

DENISE 

DOEN 

EENS 

EENS 

ESTHER 

GRAS 

HULP 

HUIS 

JENNIFER 

JEROEN 

JOYSON 

KJELL 

LACHEN 

LEEF 

LIMO 

LOLLY 

LOPEN 

MARJOLEIN 

MUZIEKTENT 

NAT 

NEE 

NEGEN 

NODIG 

OMA SCOOT 

OP 

OPBLIJVEN 

PAAR 

POFFERTJES 

RAP 

ROND 

ROMANO 

SAMEN 

SENNA 

SNOEPJES 

SPELLETJES 

STROMBAAN 

SUPER 

TAMARA 

THEE 

TOREN 

VAKANTIE 

VLAG 

VOOSENJACHT 

ZES 

ZON 

ZON 

 

 

 

De overgebleven letters vormen een zin. En het 

klopt dat sommige woorden twee keer voor ko-

men. Weet jij de uitkomst lever de oplossing 

dan bij ons in en tijdens de bonte avond zal de 

prijsuitreiking plaatsvinden. 
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Zondag 12 augustus 2018 

Tijd: 13:00 - 16:30 uur 

Sport en spel  

 

Vandaag worden er diversen sport en spel activiteiten 

georganiseerd en wie weet laten de 

weersomstandigheden het toe om waterpret te doen. 

Knutselen 
 

Wat er gemaakt wordt is nog een groot geheim, maar het is in ieder 

geval voor groot en klein.  

Maandag 13 augustus 2018 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Sport en spel  
 

 

Vandaag worden er diversen 

sport en spel activiteiten 

georganiseerd en wie weet laten 

de weersomstandigheden het toe 

om waterpret te doen. 
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Dinsdag 14 augustus 2017 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Vossenjacht 
 

Hoe ze eruit zien en waar ze verstopt zitten dat zeggen 
we lekker niet maar ga er maar vanuit dat er weer 10 
vreemde snuiters door de wijk verstopt zitten. 

Lijkt het  u als ouder leuk om als vos mee te willen doen  

dan kunt u zich hiervoor opgeven. 
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Donderdag 16 augustus 

Tijd: 18:00 - 19:00 / 19:00 - 21:30 uur 

Pannenkoeken eten (18:00 - 19:00 uur) 

Sport en Spel (19:00 - 21:00 uur) 
 

Vandaag kun je voor 1 euro onbeperkt pannenkoeken komen eten. Het 

maakt dus niet uit of je er 1, 3 of 5 wil, er is genoeg, net als poedersuiker en 

stroop. Wil je graag met ons mee eten? Laat het ons dan even van te voren 

weten. 

 

 

 

 

Na het eten gaan we om 19:00 uur weer gezellig spelletjes doen. Er 

worden verschillend spelletjes georganiseerd. Wat er op deze dag 

gedaan wordt horen jullie nog. Dit hangt ook af van de 

weersomstandigheden. 
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Vrijdag 17 augustus 2018 

Tijd: 19:00 - 21:30 uur 

Bonte avond 
 

Een te gekke avond voor kinderen en ouders. Kom verkleed en we 

maken er een te gekke avond van. Wil je iets opvoeren zoals een 

toneelstukje, zang of dans dan is dit nu je kans. Kom allemaal leuk 

verkleed en we maken er met ze allen een hele dolle boel van. 

Dit is de laatste dag van de zomervakantie activiteiten van dit jaar. 

 

 
EINDE 
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Het Team 

Achterste rij van links naar rechts : 

Jeroen, Tamara & Marianne. 

Voorste rij van links naar rechts : 

Jennifer,  Chantalle, Marjolein & Alex 
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 Als er iets aan de hand is ga dan altijd naar de leiding toe. 
 Iedereen is welkom ongeacht ras en geaardheid. 
 Wij gaan respectvol met elkaar om, dus niet slaan, schoppen, knijpen, 

vloeken, (uit-)schelden of andere manieren van iemand anders kwet-
sen of pijn doen. De kinderen onderling niet, maar ook de ouders  
niet naar de kinderen of naar elkaar toe. 

 Heeft een vriendje of vriendinnetje verdriet, help hem of haar dan als 
je het ziet. 

 Wanneer we rommel maken dan ruimen we dat zelf ook weer op. 
Afval hoort in de afvalbak. 

 Spreek elkaar aan op negatief of onsportief gedrag. 
 Ik accepteer dat anderen mij aanspreken op wat ik zeg en doe. 
 Wij hebben altijd respect voor elkaar, ook als deze een fout maakt. 
 De winnaar is de sporter die ook tegen zijn verlies kan. 
 Sport en spel is er voor iedereen; niet alleen voor  uitblinkers. 
 Ik los ruzies op zonder macht of geweld te gebruiken. 
 Al onze spullen kunnen gebruikt worden maar ga hier alstublieft wel 

netjes mee om. 
 Wij maar ook de kinderen zouden het prettig vinden als er niet wordt 

gerookt in de buurt van de activiteiten. Doe dit op de door ons aange-
wezen plek. 

 
 Leiding kan naar aanleiding van het niet nakomen van de huisregels de 

persoon (tijdelijk) uitsluiten van deelname aan de activiteit(-en) 
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© 2018 Voor dit informatieboekje geldt: programmawijziging 
en typefouten voorbehouden! 

Veiligheid 

In verband met de veiligheid is het dragen van stevig schoeisel verplicht om 
deel te nemen aan de activiteiten. Wij kunnen kinderen naar huis toe sturen 
voor andere schoenen. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan. 

Tijdens de activiteiten is er een EHBO kist en zijn er EHBO’ers aanwezig 

In verband met de veiligheid vragen wij of de kinderen voordat ze mee doen, om 
hun naam, leeftijd en telefoonnummer op te geven bij de leiding. Dit nummer 
gebruiken wij alleen maar voor noodgevallen. 

De kinderen dienen zich te aan te melden en ook weer af te melden bij de lei-
ding. 

 
Aansprakelijkheid 

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
enige schade, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens 
is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendom-
men.  

Foto/filmgebruik 

Tijdens de evenementen worden er foto’s en video’s van u en anderen gemaakt. 
Het gemaakte beeldmateriaal wordt mogelijk geplaatst op onze website en sociale  
media, e.d. Wanneer u er niet mee instemt dat er foto’s van u worden gemaakt of 
geplaatst, dient u dit vooraf bij de fotograaf/organisatie te melden. 

 

Wet op de privacy 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van kracht . Wij vragen tijdens 
activiteiten soms om persoonsgegevens, denk hierbij aan een telefoonnummer. 
Deze gegevens worden niet opgeslagen maar enkel tijdens die activiteit gebruikt .   


