
Programma 2022 voor kinderen, jeugd en volwassenen 

Zomeractiviteiten

Doe jij ook mee?

Zomerfeest voor jongeren, 
ben jij er ook?

Draaien als een dj en muziek maken 
als een echte artiest! Verschillende 
jongeren zullen dit op deze avond laten 
zien. Wie weet sta jij daar de volgende 
keer ook.
Als je zin hebt in een gezellige avond 
met andere jongeren kom dan langs op 
vrijdagavond 8 juli in jeugdcentrum de 
Maten. Je hoeft je niet aan te melden  
en deelname is gratis.

Tijd  vanaf 20.00 uur

Circusschool
In de vakantie naar school? Dit is wel 
een hele leuk school: de circusschool.
Altijd al een circusacrobaat willen  
zijn? Dan is dit echt iets voor jou!

Datum  21 juli
Locatie  Ons Honk
Tijd  13.30 - 16.00 uur
Aanmelden  niet nodig

Sportend de zomer in!
Hou jij van sporten? Op 11 en 13 juli worden er in de avonduren 
verschillende sportactiviteiten georganiseerd voor jeugd tussen  
de 12 en 15 jaar en voor jongeren vanaf 15 jaar. Hou jij wel van een 
potje voetbal of volleybal of ben je meer van het mountainbiken? 
Doe mee en geef je op via:  
www.sportserviceapeldoorn.nl

Tijd  18.30 - 21.00 uur
Locatie  Het Boschbad
Kosten  vanaf € 2,50

Pannenkoekenlunch op Talma Borgh
Hou jij ook zoveel van pannenkoeken? Kom dan lekker samen 
gratis pannenkoeken eten bij Talma Borgh. Iedereen is welkom,  
jong en oud, want pannenkoeken smaken goed.  
Om 12.00 uur start de  
pannenkoekenlunch, het  
wordt gezellig en lekker.  
En alle kinderen mogen  
een pannenkoek versieren.

Datum  13 juli
Tijd  12.00 - 13.30 uur
Locatie  Talma Borgh, 
                   Fortlaan 47
Aanmelden  activiteiten@stimenz.nl

juli en augustus 2022



Slootjesactiviteit
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen met hun (groot)-
ouders, vriendjes, vriendinnetjes, ontdekken hoe bijzonder  
het leven is in schijnbaar doodgewoon vijverwater.  
Welk waterdiertje kan ook ‘s zomers schaatsen? Wie  
zwemt op z’n rug? Samen met IVN natuurgidsen ga je 
onderzoeken welke waterdiertjes in het water leven. 
IVN zorgt voor schepnetten, introductie en uitleg.

Datum  dinsdag 26 juli 
Tijd  10.00 tot 12.00 uur
Locatie  Zuidbroek (Om 10.00 uur verzamelen op de  
parkeerplaats bij de volkstuintjes aan de Sprenkelaarsdijk 121,  
Sprenkelaarsdijk is een doodlopende weg, aan het eind bij de 
volkstuintjes, mogelijkheid om te parkeren. Vandaar gezamenlijk 
naar de locatie van de activiteit het IJsvogeleiland, ongeveer 
vijf minuten lopen.)
Aanmelden  activiteiten@stimenz.nl

Zomerschool
Op spelende wijze kennismaken met 
de Nederlandse taal, in vier middagen 
ga jij dit beetje bij beetje leren.  
Wij verwelkomen je graag!

Datum  20 en 27 juli / 3 en 10 augustus
Tijd  15.00 tot 17.00 uur
Locatie  Ons Honk 
Aanmelden  info@zuiddoetsamen.nl

Sportmiddagen voor alle 
jongeren in Apeldoorn

Drie middagen lekker samen sporten met 
andere jongeren uit Apeldoorn totdat je 
erbij neer valt. Deze zomer speciaal voor  
jou georganiseerd op de FSG Campus.
Hou jij van sport en spel en altijd al  
een stormbaan willen bestormen?

Wees erbij! Aanmelden is niet nodig.

Datum  28 juli en 4 en 11 augustus
Tijd  13.30 tot 16.00 uur
Locatie  FSG Campus

Dans driedaagse
Drie dagen lang dansen, dansen en dansen! Hou jij  
van dansen? Dans jij dan met ons mee? Dan gaan  
we samen de sterren van de hemel dansen.

Datum  25, 26 en 27 juli
Locatie  Gymzaal Aristotelesstraat Zevenhuizen
Doelgroep  Kinderen tussen de 4 en 12 jaar
Aanmelden  activiteiten@stimenz.nl
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Programma Zomeractiviteiten Apeldoorn 2022

Datum Activiteit / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden

5, 11 juli Tai Chi Tao – Orca 13.30 - 14.30 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

11 juli High Tea lunch – Ontmoet en Co 12.00 - 14.00 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

11 juli Beachsporten (volleybal/voetbal) + zwemmen
Boschbad

18.30 - 21.00 uur 
jeugd (12-15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

11 juli Outdoor activiteit (mountainbiken)
Boschbad (rondom)

18.30 - 21.00 uur 
vanaf 15 jaar

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

12 juli Crossfit – Boschbad 18.30 - 21.00 uur 
vanaf 15 jaar

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

11, 18, 25 juli
1, 8, 15  
augustus

GoldenSports – Cruyff Court plus (Morinistraat) 10.30 - 12.00 uur 
55+

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

12 juli Watersporten/spelen (kanoën, raften, vlot  
bouwen – Boschbad (zwembad)

18.30 - 21.00 uur 
familie/gezinnen

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

12 juli Golfactiviteiten (midgetgolf of bosgolf)
Boschbad

18.30 - 21.00 uur 
familie/gezinnen

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

13 juli Outdoor activiteit (mountainbiken)
Boschbad (rondom)

18.30 - 21.00 uur 
jeugd (12-15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

13 juli Beachsporten (volleybal/voetbal) + zwemmen
Boschbad

18.30 - 21.00 uur 
vanaf 15 jaar

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

13 juli Bootcamp – Boschbad 18.30 - 21.00 uur 
vanaf 15 jaar

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

14 juli Watersporten/spelen (kanoën, raften, vlot  
bouwen – Boschbad (zwembad)

18.30 - 21.00 uur 
familie/gezinnen

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

14 juli Golfactiviteiten (midgetgolf of bosgolf)
Boschbad

18.30 - 21.00 uur 
familie/gezinnen

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

20 juli Fietstocht Kerschoten – De Groene Hoven 10.00 - 12.30 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

20 juli Magic Aron – Speeltuin Kindervreugd 14.00 - 15.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

26 juli Slootjesactiviteit – Sprenkelaarsdijk 10.00 - 12.00 uur 
kinderen ( 4-12 jaar)

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

27 juli Lezing bij de moestuin Het Huussie
Het Huussie

19.30 - 20.30 uur 
volwassenen/gezinnen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

27 juli Stoepkrijt, schminken, bellenblaas
Speeltuin Kindervreugd

14.00 - 16.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

29 juli Beesten in de moestuin – Het Huussie 10.00 - 12.00 uur 
kinderen (6-12 jaar)

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

2, 9, 16, 23 
augustus Happy dancing – Ontmoet en Co 10.45 - 11.45 uur 

volwassenen
Noordwest 

Centrum activiteiten@stimenz.nl

3 augustus Schilderen met acryl, thema: mixed media
Berkenhove

14.00 - 16.00 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

6 augustus Filmochtend Shaun the Sheep – Gigant 10.30 - 12.30 uur 
kinderen (6-12 jaar)

Noordwest 
Centrum info@huttenbouwapeldoorn.nl

7 augustus Shirin Yoku – Orderbos 14.00 - 16.30 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

10 augustus Schilderen met acryl, thema: negatief schilderen
Berkenhove

14.00 - 16.00 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

15 augustus Circus Snor – Speeltuin Kindervreugd 13.30 - 16.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

17 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Berg & Bos (bij de speelweide)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

17 augustus Schilderen met acryl, thema: sgraffito
Berkenhove

14.00 - 16.00 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

17 augustus Buurtpicknick Sprengenpark – Sprengenpark 15.00 - 17.00 uur 
buurtbewoners

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

15, 22, 29 
augustus Gymnastiek – Orca 13.30 - 14.30 uur 

volwassenen
Noordwest 

Centrum activiteiten@stimenz.nl

23 augustus Shirin Yoku – Het Loo en omgeving 09.30 - 12.00 uur 
volwassenen

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl
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Datum Activiteit / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden

8 juli Zomerfeest voor jongeren –  
Jeugdcentrum De Maten

vanaf 20.00 uur 
alle jongeren Zuidoost Aanmelden niet nodig.

20, 27 juli Relax in de zomer – De Matenhof 13.30 - 15.30 uur 
volwassenen Zuidoost activiteiten@stimenz.nl

1 augustus Samen pannenkoeken bakken en eten – Berghorst 14.00 - 16.00 uur 
buurtbewoners Zuidoost activiteiten@stimenz.nl

11 augustus Shirin Yoku – Heemtuin Matenpark 09.30 - 12.00 uur 
volwassenen Zuidoost activiteiten@stimenz.nl

15 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Matenpark (bij beelden Ezels)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Zuidoost Aanmelden niet nodig.

16 augustus Buurtpicknick Matenpark – Matenpark 12.00 - 14.30 uur 
buurtbewoners Zuidoost activiteiten@stimenz.nl

20 augustus Fietstocht Zuid-Oost – De Stolp
10.00 - 12.00 / 

14.00 - 16.00 uur 
volwassenen

Zuidoost activiteiten@stimenz.nl

Datum Activiteit / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden

29 juni Speelmiddag – Speeltuin de Zoemer 14.00 - 17.00 uur 
kinderen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl | info@zuiddoetsamen.nl

7, 14, 21, 
28 juli Speksteen snijden – De Graanhof 09.30 - 12.00 uur 

volwassenen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl

13, 20 juli Maak je eigen kunst – De Graanhof 10.00 - 12.00 uur 
volwassenen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl

20, 27 juli 
3, 10 aug.

Zomerschool (Nederlandse les op een spelende wijze) 
Ons Honk

15.00 - 17.00 uur 
kinderen Zuidwest info@zuiddoetsamen.nl

28 juli 
4, 11 augustus Sportmiddag – FSG Campus 13.30 - 16.00 uur 

jongeren Zuidwest Aanmelden niet nodig.

21 juli Circusschool – Ons Honk 13.30 - 16.00 uur 
kinderen Zuidwest Aanmelden niet nodig.

3 augustus Buurtpicknick Westenenkerpark
Theehuis Westenenkerpark

11.30 - 13.30 uur 
buurtbewoners Zuidwest activiteiten@stimenz.nl

5 augustus Speurtocht – Zuiderpark (verzamelen voor de 
apotheek bij Dok Zuid)

13.30 - 16.00 uur 
kinderen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl | info@zuiddoetsamen.nl

16 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Zuiderpark (achter Dok Zuid)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Zuidwest Aanmelden niet nodig.

17-18-19 
augustus

Zomerweek (“de alleskunner”, VR-experience, 
bewegen) – Ons Honk

10.00 - 16.00 uur 
kinderen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl | info@zuiddoetsamen.nl

18 augustus Stadswandelingen – Theehuis Westenenkerpark 14.00 - 15.30 uur 
volwassenen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl

Datum Activiteit / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden
4, 11, 18, 
25 juli Actief buiten bewegen – Talma Borgh 14.00 - 15.00 uur 

volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

6 juli Workshop schilderen met acryl, thema:  
mixed media – Zilverschoon

14.00 - 16.00 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

6 juli Relax in de zomer – Atrium 13.30 - 15.30 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

7, 14, 21, 
28 juli Speksteen – Talma Borgh 13.30 - 16.00 uur 

volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

9 juli Zomerfeest Sprenkelaar
Cruyff Court Zevenhuizen

13.00 - 16.00 uur 
buurtbewoners Noordoost Aanmelden niet nodig.

9 juli Zomerfeest Atrium –Het Atrium 13.00 - 16.00 uur 
alle leeftijden Noordoost Aanmelden niet nodig.

11 juli Maak je eigen vrolijke zeepdispenser
Zilverschoon

14.00 - 15.30 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

Programma Zomeractiviteiten Apeldoorn 2022  (vervolg)
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Programma Zomeractiviteiten Apeldoorn 2022  (vervolg)

Datum Activiteit / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden

13 juli Workshop schilderen met acryl, thema:  
negatief schilderen – Zilverschoon

14.00 - 16.00 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

13 juli Pannenkoekenlunch, voor kinderen pannenkoeken 
versieren – Talma Borgh

12.00 - 13.30 uur 
buurtbewoners Noordoost activiteiten@stimenz.nl

14 juli Workshop buikdansen – Het Bolwerk 19.00 - 21.00 uur 
volwassen vrouwen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

20 juli Buurtpicknick Zuidbroek – Park Zuidbroek 13.00 - 15.00 uur 
buurtbewoners Noordoost activiteiten@stimenz.nl

20 juli Schilderen met acryl, thema: Sgraffito
Zilverschoon

14.00 - 16.00 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

25-26-27 juli Dans driedaagse
Gymzaal aan de Aristotelesstraat in Zevenhuizen

10.00 - 12.00 uur 
kinderen (4-12 jaar) Noordoost activiteiten@stimenz.nl

25-26-27 juli Sportactiviteit
Gymzaal aan de Aristotelesstraat in Zevenhuizen

14.00 - 16.00 uur 
kinderen (4-12 jaar) Noordoost activiteiten@stimenz.nl

27 juli Relax in de zomer – Atrium 13.30 - 15.30 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

12 augustus Gezellig en gezond samen koken en eten: 
kinderen en ouders – 1005

16.00 - 19.00 uur 
kinderen, jongeren en  

volwassenen
Noordoost activiteiten@stimenz.nl

17 augustus Relax in de zomer – Atrium 13.30 - 15.30 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

18 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Mheenpark (naast de speeltuin)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Noordoost Aanmelden niet nodig.

19 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Park Zuidbroek (naast voetbalcourt)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Noordoost Aanmelden niet nodig.

20 augustus Shirin Yoku – Mheenpark 09.30 - 12.00 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

22 augustus Zomeravondconcert: piano – Talma Borgh 19.00 - 20.00 uur 
buurtbewoners Noordoost activiteiten@stimenz.nl

23 augustus Fietstocht Zilverschoon: 23 km – Zilverschoon 14.00 - 16.00 uur 
volwassenen Noordoost activiteiten@stimenz.nl

Datum Samen gezond op toer / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden

30 juli

Binnen de ‘Samen gezond op toer’ zullen er diverse 
activiteiten plaatsvinden. De dag start met een 
wandeling  en daarna een workshop ‘gezonde lunch’.

Verder zullen wij samen bewegen bij de beweegtuin  
en een uitleg over het voedselbos krijgen.
Later op de dag is er een workshop ‘gezonde hapjes 
maken’ voor kinderen en ter afsluiting is er een 
gezellige gezonde zomerborrel!

09.00 - 16.00 uur 
alle doelgroepen

dorpen: 
Beekbergen activiteiten@stimenz.nl

Datum Activiteit / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden

17 augustus Archery Tag – Gymzaal naast het blanke schot 16.00 - 17.30 uur 
jeugd (vanaf 12 jaar)

dorpen: 
Uddel activiteiten@stimenz.nl
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Programma Zomeractiviteiten kinderen en jeugd Apeldoorn 2022

Datum Activiteit / locatie Tijd / doelgroep Stadsdeel Meer informatie en/of aanmelden

11 juli Beachsporten (volleybal/voetbal) + zwemmen
Boschbad

18.30 - 21.00 uur 
jeugd (12-15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

11 juli Outdoor activiteit (mountainbiken)
Boschbad (rondom)

18.30 - 21.00 uur 
vanaf 15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

11 juli Crossfit – Boschbad 18.30 - 21.00 uur 
vanaf 15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

13 juli Outdoor activiteit (mountainbiken)
Boschbad (rondom)

18.30 - 21.00 uur 
jeugd (12-15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

13 juli Beachsporten (volleybal/voetbal) + zwemmen
Boschbad

18.30 - 21.00 uur 
vanaf 15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

13 juli Bootcamp – Boschbad 18.30 - 21.00 uur 
(vanaf 15 jaar)

Noordwest 
Centrum www.sportserviceapeldoorn.nl

20 juli Magic Aron – Speeltuin Kindervreugd 14.00 - 15.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

26 juli Slootjesactiviteit – Sprenkelaarsdijk 10.00 - 12.00 uur 
kinderen (4-12 jaar)

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

27 juli Stoepkrijt, schminken, bellenblaas
Speeltuin Kindervreugd

14.00 - 16.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

29 juli Beesten in de moestuin – Het Huussie 10.00 - 12.00 uur 
kinderen (6-12 jaar)

Noordwest 
Centrum activiteiten@stimenz.nl

6 augustus Filmochtend Shaun the Sheep
Gigant

10.30 - 12.30 uur 
kinderen (6-12 jaar)

Noordwest 
Centrum info@huttenbouwapeldoorn.nl

15 augustus Circus Snor – Speeltuin Kindervreugd 13.30 - 16.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

17 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Berg & Bos (bij de speelweide)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen

Noordwest 
Centrum Aanmelden niet nodig.

15 augustus KinderKaravaan (theatervoorstelling: Buurman 
ondersteboven) – Matenpark (bij beelden Ezels)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Zuidoost Aanmelden niet nodig.

29 juni Speelmiddag – Speeltuin de Zoemer 14.00 - 17.00 uur 
kinderen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl | info@zuiddoetsamen.nl

21 juli Circusschool – Ons Honk 13.30 - 16.00 uur 
kinderen Zuidwest Aanmelden niet nodig.

20, 27 juli 
3, 10 augustus

Zomerschool (Nederlandse les op een spelende wijze)
Ons Honk

15.00 - 17.00 uur 
kinderen Zuidwest info@zuiddoetsamen.nl

5 augustus Speurtocht – Zuiderpark (achter Dok Zuid) 13.30 - 16.00 uur 
kinderen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl | info@zuiddoetsamen.nl

16 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Matenpark (bij beelden Ezels)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Zuidwest Aanmelden niet nodig.

17-18-19 
augustus

Zomerweek (“de alleskunner”, VR-experience, 
bewegen) – Ons Honk

10.00 - 16.00 uur 
kinderen Zuidwest activiteiten@stimenz.nl | info@zuiddoetsamen.nl

9 juli Zomerfeest Atrium – Het Atrium 13.00 - 16.00 uur 
alle leeftijden Noordoost Aanmelden niet nodig.

13 juli Pannenkoekenlunch, voor kinderen pannenkoeken 
versieren – Talma Borgh

12.00 - 13.30 uur 
buurtbewoners Noordoost activiteiten@stimenz.nl

25-26-27 juli Dans driedaagse
Gymzaal aan de Aristotelesstraat in Zevenhuizen

10.00 - 12.00 uur 
kinderen (4 - 12 jaar) Noordoost activiteiten@stimenz.nl

25-26-27 juli Sportactiviteit
Gymzaal aan de Aristotelesstraat in Zevenhuizen

10.00 - 16.00 uur 
kinderen (4 - 12 jaar) Noordoost activiteiten@stimenz.nl

12 augustus Gezellig en gezond samen koken en eten: 
kinderen en ouders – 1005

16.00 - 19.00 uur 
kinderen, jongeren en  

volwassenen
Noordoost activiteiten@stimenz.nl

18 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Mheenpark (naast de speeltuin)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Noordoost Aanmelden niet nodig.

19 augustus KinderKaravaan (voorstelling: Buurman onderste- 
boven) – Park Zuidbroek (naast voetbalcourt)

13.00 en 15.00 uur 
kinderen Noordoost Aanmelden niet nodig.

17 augustus Archery Tag – Gymzaal naast het blanke schot 16.00 - 17.30 uur 
jeugd (vanaf 12 jaar)

dorpen: 
Uddel activiteiten@stimenz.nl
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Buurtpicknick in het park Zuidbroek
Zomer, zon, muziek, hapjes en drinken, activiteiten voor de  
kinderen ... . Samen zijn! Buurtpicknick is leuk voor jong en  
oud. Kom kennis  
maken met jouw  
buren en gezellig  
bijkletsen. Wij  
zorgen voor hapjes  
en drinken, neem  
jij je kleed en je  
stoel mee?

Datum  20 juli
Tijd  13.00 - 15.00 uur
Locatie  park Zuidbroek
Aanmelden  activiteiten@stimenz.nl

Archery Tag in Uddel voor jeugd vanaf 12 jaar!
Altijd al Robin Hood willen zijn, doe dan mee met  
Archery Tag! Bepaal de juiste strategie en win de game! 
Laat je meeslepen in dit spannende en uitdagende spel.

Het spel kan op veel verschillende manieren gespeeld 
worden. Het algemene doel van het spelletje is om 
spelers van de tegenpartij uit te schakelen door hen met 
een zachte pijl te raken. Een speler die uitgeschakeld is, 
kan het volgende spel weer meedoen of na bijvoorbeeld 
30 seconden terugkeren in het spel. Geef je op,  
en misschien win jij wel de game!

Datum  17 augustus
Tijd  16.00 tot 17.30 uur
Locatie  gymzaal naast het blanke schot
Aanmelden  activiteiten@stimenz.nl

Samen koken en eten: 
kind en ouder activiteit

Wat is leuker dan samen koken en eten!
Op 12 augustus gaan de kinderen en de jongeren 
van de wijk samen met een begeleider koken.
Wij maken een lekkere maaltijd en daarna eten  
wij samen met onze ouders.
Gezellig en weer eens iets anders dan thuis eten.
Voor één keer gaan wij onze ouders verwennen!

Datum  12 augustus
Tijd  16.00 tot 19.00 uur
Locatie  1005, Aristotelesstraat 1005
Aanmelden  kan tot en met 10 augustus via
                            activiteiten@stimenz.nl

Beesten in de moestuin
Lekker buiten en knutselen met 
materialen uit de natuur. Bij mooi weer 
gaan we lekker in de moestuin aan de 
slag! Van deze materialen gaan we een 
heus kunstwerk maken.

Deze activiteit is voor kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar. Er is plek voor maximaal 
12 kinderen, dus geef je snel op!  
Zien we je dan?

Datum  29 juli
Tijd  10.00 - 12.00 uur
Locatie  Moestuin Havenpark 
                   Kortemolenstraat 4
Aanmelden  activiteiten@stimenz.nl
(Bij slecht weer vindt de activiteit plaats in 
’t Huussie. Deze bevindt zich op het terrein 
van de moestuin.)
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Het programma Zomeractiviteiten Apeldoorn 2022 werd mede mogelijk gemaakt door:

Dit programma is met zorg samengesteld. Het blijft echter 
mogelijk dat activiteiten door bepaalde omstandigheden niet 
kunnen plaatsvinden. Houdt u er rekening mee dat er voor 
sommige activiteiten een bijdrage kan worden gevraagd.

Theater Orpheus organiseert  
deze zomer de KinderKaravaan

In de laatste week van de zomervakantie reist de 
KinderKaravaan met een theatervoorstelling door 
de parken van Apeldoorn. Van maandag 15 tot en 
met vrijdag 19 augustus zijn er iedere dag twee vrij 
toegankelijke voorstellingen in één van de parken  
van Apeldoorn te zien. De voorstellingen starten om 
13.00 uur en 15.00 uur. De voorstelling is voor alle 
kinderen in Apeldoorn in de basisschool leeftijd.

De voorstelling ‘Buurman ondersteboven’
Een speelse uitnodiging voor de creativiteit om grote 
en kleine problemen om te draaien, onderste boven  
te bekijken en zo op te lossen. Een voorstelling met 
veel dans, slapstick, livemuziek, liedjes en hulp van  
de kinderen.

Voor iedereen!
Met de KinderKaravaan 
brengt Orpheus theater 
naar alle Apeldoornse 
kinderen die in de laatste 
vakantieweek lekker  
thuis zijn!  
Wij kijken er ontzettend 
naar uit en hopen jullie in 
een van de parken te zien!  
(Aanmelden is niet nodig)

Zomerweek
Zit jij op de basisschool en heb je zin om 
deel te nemen? Het belooft een leuke 
en gezellige week te worden. Met op:

•  woensdag 17 augustus
Oudhollandse spellen, kiddy rides  
en creatieve middag
•  donderdag 18 augustus
‘De Alleskunner’ (bekend van  
het televisieprogramma)
•  vrijdag 19 augustus
Sport en spel, muziek en een 
afsluitende barbecue.

Lijkt het je leuk? Geef je dan vóór  
10 augustus op voor één of meerdere 
dagen via info@zuiddoetsamen.nl

Locatie  Ons Honk, Sperwerlaan 18
Tijd  10.00 - 16.00 uur
Kosten  gratis!


