
 

Zomervakantie
Zomervakantie

5 t/m 12 augustus 
5 t/m 12 augustus 

Vermaak voor jong en oud!
Tompi’s kidsclub
De kidsclub activiteiten in het rood zijn voor alle 
kids tot 12 jaar.  
Tompi’s peuter-/kleuterpret 5-
Voor de jongste kids van de kidsclub 
(t/m 5 jaar) is er, in het paars, 
Tompi’s peuter-/kleuterpret
8+ activiteiten 
Voor de oudste kids van de kidsclub zijn er ook 
nog activiteiten in het blauw. 
Family Fun 
De oranje activiteiten zijn de Family Fun 
activiteiten. Deze activiteiten zijn voor alle 
leeftijden dus voor het hele gezin, de kids met 
opa en oma en/of met vrienden of de buren! 
Youngsters 12+ 
Speciaal voor iedereen van 12 - 16 hebben we 
een Youngsters programma in het groen.
Activiteiten voor volwassenen
Activiteiten voor volwassenen kunt u terug
vinden in het bordeaux rood.

VerzamelenVerzamelen
We verzamelen voor alle activiteiten bij Tompi’s theater, We verzamelen voor alle activiteiten bij Tompi’s theater, 

tenzij het anders staat vermeld in het programma. tenzij het anders staat vermeld in het programma. 

Gratis en zonder opgave
Gratis en zonder opgave

Al onze activiteiten zijn gratis en zonder opgave, 
Al onze activiteiten zijn gratis en zonder opgave, 

tenzij het anders staat vermeld in het programma. 
tenzij het anders staat vermeld in het programma. 

WeerWeer
Bij te goed of te slecht weer, passen wij de activiteiten Bij te goed of te slecht weer, passen wij de activiteiten  gewoon aan. De activiteiten gaan dus altijd door.  gewoon aan. De activiteiten gaan dus altijd door. 

Tips en vragenTips en vragen
Voor tips en vragen over het programma kunt u Voor tips en vragen over het programma kunt u 

terecht bij het recreatieteam.terecht bij het recreatieteam.

Het programma 

Het programma 

altijd bij de 
altijd bij de 

hand met de 

hand met de 

Lierderholt app!

Lierderholt app!

  
Volg Tompi’s recreatieteamVolg Tompi’s recreatieteam of  of 
bekijk foto’s van de activiteiten op bekijk foto’s van de activiteiten op 

  
Of tag ons in je Of tag ons in je 
bericht @tompiteambericht @tompiteam Jarig?!

Is uw kind toevallig jarig 
tijdens deze vakantie?

Geef het door aan het 
recreatieteam en 
misschien komen 

Oki en Doki wel op 
verjaardagsvisite!

RecreatieprogrammaRecreatieprogramma



Zaterdag 6 augustus 
Tompi’s Kidsclub
10.15-10.30   Minidisco
10.30   Vrolijk Frutselen
11.30   Voetbal 8+
13.30   Oefenen voor het zomerfeest!
Heb jij je opgegeven voor de playback-
show? Dit is je kans om alvast te 
oefenen op een podium! Ook oefenen 
we met alle deelnemers een nummer 
om het zomerfeest mee te openen!
Youngsters 12+
15.30   Snapchat verstoppertje
Volwassenen
10.00   Aquarobics 
Family Fun
19.00
             Lierderholt 

Zomerfeest!
              Een spectaculaire feestavond    
                        voor jong en oud!

Zondag 7 augustus
Tompi’s Kidsclub
10.15-10.30   Minidisco
10.30   Kinderbingo 
13.30   Cowboy & Indianen spel
15.30   Peuter-/kleuterpret 5-
18.30   Tompi’s treintje
19.00   Oki Doki’s 
            kinder klater theater
19.30   Klimtoren op het plein 
            voor de Lierderhoeve 8+
Youngsters 12+
15.30   Voetballen
21.15   Klimtoren op het plein 
            voor de Lierderhoeve
Volwassenen
10.00   Aquarobics 

Genoemde data, tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud

Vrijdag 5 augustus
Vandaag heeft het recreatieteam een dag vrij, 

maar dat betekent niet dat er vandaag niets te doen is! 
Hieronder staat wat je vandaag kunt doen. 

Family Fun
9.00     AUTOPUZZELTOCHT 2022 
            Opgeven voor donderdag 4/8 17.00 uur. 
            In verband met de hoge benzineprijzen is de 
            autopuzzeltocht dit jaar gratis.
11.00   Huifkartocht over de Veluwe € 7,50 p.p
            Duur: 1 uur | opgeven bij de receptie
14.00   De imker (Bijen Bob) vertelt! € 2,50 p.p.
            Onze imker Bob Klies (van imkerij De Raat) zal u de bijen laten       
            zien en van alles over de bijen vertellen. U vindt imker Bob bij 
            onze bijenstal achter op de hei. De hei vindt u bij ingang 2. 
            Opgeven bij de receptie.
19.00   Lopen over water in een Aquabubbel € 3,50 p.p.
             In het zwembad kan je vanavond lopen over water
20.00   Prijsuitreiking AUTOPUZZELTOCHT 
             In het theater
Volwassenen
9.00   Mountainbiken 16+ 
           Duur: 1,5 uur / 16 km. Niet geschikt voor beginners, 
           je dient zelf een mountainbike en helm mee te nemen, 
           geheel op eigen risico, opgeven bij de receptie 
21.00   Klaverjassen          



Maandag 8 augustus
Tompi’s Kidsclub
10.15-10.30   Minidisco
10.30   Vrolijk Frutselen 
11.30   Sportmix 8+
18.30   Tompi’s treintje
19.00   Oki Doki’s 
            kinder klater theater
20.15   Capture the flag 8+
Family Fun 
13.30   Demonstatie schapen drijven 
            met Border Collies 
            Op het sportveld!

Youngsters 12+
15.30   Tafeltennissen 
21.15   Black stories
Volwassenen
10.00   AQUAZUMBA
21.00  BINGO (1 boekje = € 5,- )
op het plein voor de Lierderhoeve

Dinsdag 9 augustus
Tompi’s Kidsclub
10.15-10.30   Minidisco
10.30   Vrolijk Frutselen
11.30   Slip & slide! 8+
13.30   Waterspelletjes festijn 
18.30   Tompi’s treintje
19.00   Oki Doki’s 
            kinder klater theater
20.30 - 21.45  Silent disco 8+
Youngsters 12+
15.30   Slip & slide! 
22.00    Silent disco 
Volwassenen
10.00   Aquarobics 
17.00  Chillen op het terras      
            Met pianist Hans Freie
19.00  Boswandeling met natuurgids
            duur: 2 uur, 
            honden zijn niet toegestaan,
            opgeven bij de receptie

Woensdag 10 augustus 
Tompi’s Kidsclub
11.00   KINDER SPOOKTOCHT........
.......................als je durft.................
15.30   Peuter-/kleuterpret 5-
18.30   Tompi’s treintje
19.00   Oki Doki’s 
            kinder klater theater
20.15   Tiktok battle, neem je telefoon mee!8+
Youngsters 12+
15.30   Splash!
Volwassenen
12.00   inschrijven Spooktocht
• adviesleeftijd: 12 jaar 
• maximaal 9 personen per groep
• groepen worden aangevuld tot 9 personen 
• € 4,00 per persoon 

22.00  SPOOKTOCHT
Genoemde data, tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud

Bungeetrampolines
Dinsdag staan de Bungeetrampolines van de 

Zoete inval op het plein voor 
de Lierderhoeve. Springen is € 3.

SPOKEN GEZOCHT!Voor de Spooktocht 10/8 22.00 uur, zijn we opzoek naar spoken..... Lijkt het jouw leuk om andere mensen de stuipen op het lijf te jagen? Geef je dan op bij de receptie! Dinsdag 9/8 19.00 uur verzamelen we met alle spoken bij de Lierderhoeve. De spoken krijgen dan een plaats toegewezen. 



Donderdag 11 augustus 
Tompi’s Kidsclub
10.15-10.30   Minidisco
10.30   Vrolijk Frutselen & 
op de foto met Oki en Doki!
11.30   (Sponzen) trefbal 8+
13.30   Oer Hollandse spelletjes
18.30   Tompi’s treintje
19.00   Oki Doki’s verkleed kinderdisco
20.30 - 21.45   Doe je haar raar disco 8+
Youngsters 12+
15.30   Archery Tag 
22.00   1e letter van je naam Disco
Volwassenen
10.00   Aquarobics 

Op de foto met Oki & Doki?
Wij delen de foto’s via facebook

toestemming/aanwezigheid
van de ouders/verzorgers is verplicht

Vrijdag 12 augustus
Vandaag heeft het recreatieteam een dag vrij, maar dat betekent niet 
dat er vandaag niets te doen is! Hieronder staat wat je vandaag kunt 

doen. Ook kun je vandaag het nieuwe recreatieprogramma 
ophalen voor aankomende week!

Family Fun
11.00   Huifkartocht over de Veluwe € 7,50 p.p
            Duur: 1 uur | opgeven bij de receptie
14.00   De imker (Bijen Bob) vertelt! € 2,50 p.p.
            Onze imker Bob Klies (van imkerij De Raat) zal u de bijen laten       
            zien en van alles over de bijen vertellen. U vindt imker Bob bij 
            onze bijenstal achter op de hei. De hei vindt u bij ingang 2. 
            Opgeven bij de receptie.
19.00   Lopen over water in een Aquabubbel € 3,50 p.p.
            In het zwembad kan je vanavond lopen over water
Volwassenen
9.00    Mountainbiken 16+ 
            Duur: 1,5 uur / 16 km. Niet geschikt voor beginners, 
            je dient zelf een mountainbike en helm mee te nemen, 
            geheel op eigen risico, opgeven bij de receptie 
20.00   Darttoernooi 16+ 
            In het theater, opgeven bij de receptie
21.00   Klaverjassen          

Genoemde data, tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud


