
 

Aanmelden voor onze activiteiten kan hier. Meer informatie: www.benbizziemeijel.nl  en Facebook.   
 

Activiteiten kombo-Ben Bizzie ZOMERVAKANTIE 2019 
Samen met Ben Bizzie maken we deze zomervakantie een reis om de wereld. 

Elke week staat in het teken van een ander land.  Meld je snel aan en reis met ons mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 3 juli 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 uur 
Hou je van voetballen? Maak op een speelse manier kennis met 
voetbal. Meld je aan en je krijgt een mailtje wanneer en hoe laat 
je mee kunt doen. 

 

Donderdag 4 juli 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
14.30 – 16.45 uur 
Hou je van voetballen? Maak op een speelse manier kennis met 
voetbal. Meld je aan en je krijgt een mailtje wanneer en hoe laat 
je mee kunt doen. 

 

 

 
8 t/m 12 juli: Afrika 

Dinsdag 9 juli  
 
Fiets4Daagse  
9.00 – 14.30 uur  
Ben Bizzie is benieuwd wie er allemaal mee gaat fietsen tijdens de 
fietsvierdaagse. Wil jij samen met je vrienden en vriendinnen meefietsen 
met de fietsvierdaagse onder begeleiding van SKM? Dit kan ook als je 
niet bij SamSam zit. We vertrekken om 9.00 uur en zijn om 14.30 uur 
weer terug. De kosten zijn €2,50 als je deze dag niet bij SamSam bent. 
Kinderen die zich opgeven moeten zelfstandig 30km kunnen fietsen. 

 

Woensdag 10 juli  
 
Fiets4Daagse  
9.00 – 14.30 uur  
Voor meer info zie dinsdag 9 juli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doe jij Weer  
met me mee? 

 Fiets jij ook  
4 dagen mee?  

 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/


 

Aanmelden voor onze activiteiten kan hier. Meer informatie: www.benbizziemeijel.nl  en Facebook.   
 

 

woensdag 10 juli  
 

Dierenpresentatie – 4 t/m 12 jaar  
10.00 – 11.30 uur  
Vandaag komt stichting Carnivora een dierenpresentatie geven. Stichting 
Carnivora is een organisatie die exotische dieren, reptielen, amfibieën en 
geleedpotigen opvangt en hier op een leuke manier kinderen iets over 
kan leren. Ook nemen ze een aantal dieren mee. Ben je vandaag niet bij 
SamSam, dan kun je voor €1 toch komen luisteren en kijken. Er kunnen 
maximaal 25 kinderen in de zaal. De presentatie duurt 30 minuten. Je 
krijgt een email met meer informatie als je deze dag niet aanwezig bent 
bij SamSam.  

 

Donderdag 11 juli  
 
Fiets4Daagse  
9.00 – 14.30 uur  
Voor meer info zie dinsdag 9 juli.  
 
Kleurige armbandjes voor meiden en jongens! – 6 t/m 12 jaar 
10.00 – 11.00 uur 

 Vriendschapsbandjes worden ze ook wel genoemd, deze bandjes in vele 
 typisch Afrikaanse kleuren. Maak er eentje of meerdere. Leuk voor jezelf 
 of om weg te geven! 

 

Vrijdag 12 juli  
 
Fiets4Daagse  
10:00 – 15.30 uur  
Vandaag vertrekken we iets later dan de andere dagen. Voor meer info 
zie dinsdag 9 juli.  

 

15 t/m 19 juli: Australie 

Maandag 15 juli  
 

Luchtballon  – 4 t/m 12 jaar  
10.00 – 11.00  
Als je ooit een in de gelegenheid bent om Australië te bezoeken, maak 
dan ook een ballonvaart. Vanuit de lucht zie je nog een extra goed hoe 
prachtig dit land is. Vandaag maken we een luchtballon met touw dat we 
gaan weven tussen spijkers.  

 
 
 
 

Dinsdag 16 juli  
 

Sportdag Ben Bizzie – 6 t/m 12 jaar  
9.30 – 12.00   
Vandaag staat de hele ochtend in het teken van sporten. We gaan lekker 
bewegen, doen veel leuke spellen en maken kennis met allerlei 
verschillende sporten. Ben je vandaag niet bij SamSam en wil je toch 
meedoen? Dat kan voor €2,50.  

 

Donderdag 18 juli  
 

Keeperstraining – 8 t/m 12 jaar  
10.00 – 11.00 uur  
Eerst heel hoog springen als een kangoeroe! En dan de bal 
vastpakken als een Koala. Dat leer je allemaal bij de 
keeperstraining van Marloes.  

 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/


 

Aanmelden voor onze activiteiten kan hier. Meer informatie: www.benbizziemeijel.nl  en Facebook.   
 

22 t/m 26 juli: europa 

Maandag 22 juli   
 

Supagolf – 6 t/m 12 jaar  
10.00 – 11.30 uur 

Supagolf is een golfspel dat iedereen kan spelen. Supagolf wordt 
gespeeld met gekleurde ballen en vandaag spelen we het bij 
Samsam. Kinderen die niet aanwezig zijn betalen €2,- voor deze 
activiteit. 

 
 

29 juli t/m 2 aug: azie 

Woensdag 31 juli  
 
Chinees touwschoppen – 4 t/m 12 jaar  
10.00 – 11.00 uur 
Chinezen vinden een gezond lichaam heel erg belangrijk. Daarom turnen 
ze iedere ochtend. Dat doen ze samen op school, op het werk of gewoon 
op straat. Een prima oefening is hun manier van touwtje springen. Ook 
eens proberen? 
 

12 t/m 16 aug: zuid-amerika 
 

Donderdag 16 augustus  
 

Ben Bizzie Zeskamp – 6 t/m 12 jaar 
9:30 uur – 12:00 uur  
Ben Bizzie organiseert vandaag een zeskamp. Naast racen over de 
stormbaan zijn er nog veel meer te gekke spellen te doen. Let op, bij 
mooi weer zijn waterspellen ook een onderdeel van het zeskamp, dus is 
het handig als je je zwemkleding meeneemt! Ben je vandaag niet bij 
SamSam en wil je toch meedoen? Dat kan voor €2,50.  

Let op! 

Aanmelden kan uiterlijk tot en met woensdag de week ervoor. Bij de 
sport- en cultuurcarrousel is dit voor de aanvang van de eerste les. Zit je 
niet op de opvang van SamSam op de dag van de activiteit? Dan kost de 
activiteit €1 per keer, tenzij anders aangegeven. 
 
 

 

 

Deze zomer gaan we een hele hoop super leuke 
dingen doen! Zoals de fiets4daagse, de sportdag, 
de ben bizzie zeskamp en nog veel meer. daar wil 
jij toch zeker wel aan meedoen? meld je daarom 

snel aan via: 
  

Wwww.benbizziemeijel.nl  
 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/

