
 

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

Activiteiten kombo-Ben Bizzie zomervakantie 2018 
Van Cactus tot Cobra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 t/m 13 juli: Woestijndieren  
 

Dinsdag 10 juli 
 
Fietsvierdaagse  
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 géén opvang 
afneemt. 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.   
 

 
 

 
Dinsdag 10 juli  
 
Dierenpresentatie – 6 t/m 12 jaar  
14.30 – 15.30 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. Je krijgt een email als je NIET mee kunt doen. 
 

Woensdag 11 juli 
 
Fietsvierdaagse  
9.00 – 14.30 uur 
Voor meer info zie dinsdag. 
 

Donderdag 12 juli  
 
Fietsvierdaagse  
9.00 – 14.30 uur 
Voor meer info zie dinsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doe jij Weer  
met me mee? 

 

Tip van Ben 
Wist je dat het belangrijk is 

om voldoende water te 
drinken tijdens het sporten? 

https://negen.typeform.com/to/hLGo1m
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/


 

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

Donderdag 12 juli  
 
Woestijnyoga - 4-12 jaar 
15:30-16:30 uur 
Ben Bizzie wil vanmiddag na het fietsen nog lekker even relaxen. Dit kan tijdens 
deze yogasessie met het woestijn thema. Stap als een kameel, wees nijdig als een 
schorpioen of ontspan als een bloem. 

 
Vrijdag 13 juli 
 
Fietsvierdaagse  
10:00 – 15.30 uur 
Vandaag vertrekken we iets later dan de andere dagen.  
Voor meer info zie dinsdag. 

 

16 t/m 20 juli: Sahara Survival  
 

Maandag 16 juli 
 
DJ workshop – 6 t/m 12 jaar 
09:00 uur 
Ben Bizzie houdt ook van muziek. Vandaag gaat hij leren hoe je muziek 
kunt mixen en draaien, op échte draaitafels. Kinderen die vandaag niet bij 
SamSam zijn maar toch mee willen doen kunnen zich aanmelden. Zij ontvangen 
nog een mailtje over het tijdstip waarop ze worden ingedeeld. (9.00, 10.00 of 
11.00 uur) 
 

 
 
 
 

 

Dinsdag 17 juli 
 
Dagje Beringerzand – vanaf 8 jaar 
09.30 – 15.30 uur 
Ben Bizzie houdt wel van een gezellig dagje weg. We gaan op de fiets naar 
Beringerzand om te midgetgolfen. Daarna gaan we gezellig picknicken en blijven 
we nog spelen (en eventueel zwemmen bij mooi weer) bij Beringerzand. We 
vertrekken om 9.30 uur en zijn om ongeveer 15.30 uur weer terug. Er kunnen 
maximaal 20 kinderen mee. Je krijgt een email als je NIET mee kunt doen. 
 

Let op! Je kunt alleen mee als je een goede fiets meeneemt. Mocht je op deze 
dag niet bij SamSam zijn en toch meewillen doen dan kan dat, je betaald dan €5. 
 

Donderdag 19 juli 
 
Sportdag Ben Bizzie – 4 t/m 12 jaar 
10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur  
Vandaag staat de hele dag 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? Voor €5 kun je meedoen. De 
sportdag duurt van 10.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. 
 

23 t/m 27 juli: Piramides en Sfinxen  
 

Donderdag 26 juli 
 
Antiek papier maken – vanaf 7 jaar 
10.00 – 11.00 uur 
Hè?! Wat hebben we hier voor een oud stuk papier? En welke boodschap staat 
erop? Maak het zelf! 

 

 

 

https://negen.typeform.com/to/hLGo1m
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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30 juli t/m 3 aug: Ontspanning in de Oase  
 

Maandag 30 juli 
 
Spanning in de Oase – vanaf 8 jaar 
10.00 – 11.30 uur 
Ben Bizzie houdt wel van een beetje spanning. Levend Stratego, maar dan net 
even anders!  We gaan op avontuur in de woestijn en moeten zo snel mogelijk 
een oase zien te vinden, anders drogen we uit! Welk team is het slimste en het 
snelste en weet als eerste de oase van de tegenpartij te bereiken? 
 

6 t/m 10 aug: Kamelenkaravaan  
 

Donderdag 9 augustus 
 
Kamelen en Dromedarissen – 4 t/m 7 jaar 
10.00 – 11.00 uur 
In dit tikspel staan de kamelen en dromedarissen tegenover elkaar. Wie zal de 
winnaar zijn? 
 

13 t/m 17 augustus: Zon, Zout en Zand 
 

Donderdag 16 augustus 
 
Ben Bizzie Zeskamp – vanaf 4 jaar  
Ben Bizzie 14:30 uur – 16:30 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! 
 
 
 

Let op! 
Aanmelden kan uiterlijk tot 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. 

 

 

Ook in de vakantie gaan we  lekker buiten  
spelen! Heb je wel eens pionnentrefbal  
gespeeld? Verdeel je in 2 groepen. elke  

groep krijgt 1 pion. Wordje geraakt? Dan  
ben je af. Gooit iemand je pion om, dan  

mag je hele team weer meedoen. 

https://negen.typeform.com/to/hLGo1m
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/

