
zaterdag 23 oktober
13:00-14:00 Beautyhour met ouder

Even lekker relaxen met papa of mama. Je gezicht 
reinigen, crèmepje erop en daarna opmaken en je 
nagels lakken. Heerlijk toch?

The corner Family

13:00-14:00 Voetballen met ouder
Samen met papa of mama een voetbaltraining doen, 
wie schiet er het eerste in de goal?

Multihal Family

14:30-15:00 Cupcakes versieren (ronde 1)
De mooiste cupcake maken en hem daarna lekker 
opeten!

The corner 4+/8+

15:00-15:30 Cupcakes versieren (ronde 2)
De mooiste cupcake maken en hem daarna lekker 
opeten!

The corner 4+/8+

16:00-17:00 Pubquiz
Wie heeft de meeste vragen goed met zijn/haar 
team? Je mag je broer, zus of papa en mama  
meenemen!

The corner 4+/8+/Family

zondag 24 oktober
13:00-14:00 Pimp my shirt

Kom jij je eigen sportshirt maken? 
Welk rugnummer kies jij?

The corner 4+/8+

14:30-15:30 Tikspelletjes
We spelen allerlei verschillende leuke 
tikspelletjes!

Multihal 4+

16:00-17:00 Ren je rot
Weet jij het juiste antwoord? Ren snel naar het 
goede vak!

Multihal 8+

maandag 25 oktober
13:00-14:00 Trefbal

2 teams, 1 bal. Wie gooit elkaar het snelste af?
Multihal 8+

14:30-15:30 Schminken
Wat wil jij graag worden? Een prinses of een wolf?

The corner 4+

16:00-17:00 Chaosspel
Zoveel mogelijk punten halen met je 
groepje door de verspreide opdrachten zo goed mo-
gelijk uit te voeren. Lukt jou het?

Multihal 8+

HUP CLUB PROGRAMMA
23 t/m 25 oktober

Goed om te weten:
        • ¬ Inschrijven voor de activiteiten is verplicht en vol = vol! Dus HUUUPP naar 

de receptie!
        • ¬ De leeftijdscategorieën zijn de minimale leeftijden van de deelnemers tijdens 

de activiteit. Je mag dus best komen knutselen als je 9 bent hoor! 
        • ¬ Voor activiteiten in ‘The corner’ staat er een medewerker bij de poort naast 

de Kidsclub om jullie op te halen!
        • ¬ Meld je altijd aan bij ons als je komt, en af als je weer weg gaat. Als papa of 

mama je komt ophalen, zorgen wij ervoor dat je niet zelf op pad gaat.
        • ¬ Bij family activiteiten, trek je lekker papa en mama uit hun luie stoel! Bij alle 

andere activiteiten mag je superstoer alleen meedoen.



26 t/m 28 oktober

Dinsdag 26 oktober
13:00-14:00 Roofvakkenspel

Heeft jouw team als eerste alle spullen bij elkaar?
Multihal 8+

14:30-15:30 Medaille knutselen
Kom je eigen medaille knutselen!

The corner 4+

16:00-17:00 Film kijken in de bioscoop
Een superleuke film kijken in onze bioscoop!

Biscoop 4+/8+

woensdag 27 oktober
13:30-16:00 Olympische spelen middag

Kom jij klimmen op ons parcours? Of verf jij liever je 
eigen vlag? Kom kijken bij onze olympische spelen 
middag!

Multihal Alle leeftijden

donderdag 28 oktober
13:00-14:00 Minidisco

Kom mee dansen op de leukste kinderliedjes
Multihal 4+/8+

14:30-15:30 Testlab
Kom met onze professoren de gekste proefjes uitvoer-
en! Kunnen ze het een beetje?

The corner 4+

16:00-17:00 Ren je rot
Weet jij het juiste antwoord? Ren snel naar het 
goede vak!

Multihal 8+

HUP CLUB PROGRAMMA

Goed om te weten:
        • ¬ Inschrijven voor de activiteiten is verplicht en vol = vol! Dus HUUUPP naar 

de receptie!
        • ¬ De leeftijdscategorieën zijn de minimale leeftijden van de deelnemers tijdens 

de activiteit. Je mag dus best komen knutselen als je 9 bent hoor! 
        • ¬ Voor activiteiten in ‘The corner’ staat er een medewerker bij de poort naast 

de Kidsclub om jullie op te halen!
        • ¬ Meld je altijd aan bij ons als je komt, en af als je weer weg gaat. Als papa of 

mama je komt ophalen, zorgen wij ervoor dat je niet zelf op pad gaat.
        • ¬ Bij family activiteiten, trek je lekker papa en mama uit hun luie stoel! Bij alle 

andere activiteiten mag je superstoer alleen meedoen.



29 t/m 31 oktober

HUP CLUB PROGRAMMA

vrijdag 29 oktober
13:00-14:00 Beautyhour met ouder

Even lekker relaxen met papa of mama. Je gezicht 
reinigen, crèmepje erop en daarna opmaken en je 
nagels lakken. Heerlijk toch?

The corner Family

13:00-14:00 Voetballen met ouder
Samen met papa of mama een voetbaltraining doen, 
wie schiet er het eerste in de goal?

Multihal Family

14:30-15:00 Cupcakes versieren (ronde 1)
De mooiste cupcake maken en hem daarna lekker 
opeten!

The corner 4+/8+

15:00-15:30 Cupcakes versieren (ronde 2)
De mooiste cupcake maken en hem daarna lekker 
opeten!

The corner 4+/8+

16:00-17:00 Pubquiz
Wie heeft de meeste vragen goed met zijn/haar 
team? Je mag je broer, zus of papa en mama  
meenemen!

The corner 4+/8+/Family

zaterdag 30 oktober
13:00-14:00 Pimp my shirt

Kom jij je eigen sportshirt maken? 
Welk rugnummer kies jij?

The corner 4+/8+

14:30-15:30 Tikspelletjes
We spelen allerlei verschillende leuke tikspelletjes!

Multihal 4+

16:00-17:00 Ren je rot
Weet jij het juiste antwoord? Ren snel naar het 
goede vak!

Multihal 8+

zondag 31 oktober
14:30-15:30 Schminken

Wat wil jij graag worden? Een prinses of een wolf?
The corner 4+

14:30-15:30 Minidisco
We gaan dansen op allerlei leuke kinderliedjes!

Multihal 4+/8+

16:00-17:00 Chaosspel
Zoveel mogelijk punten halen met je groepje door de 
verspreide opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. 
Lukt jou het?

Multihal 8+

Goed om te weten:
        • ¬ Inschrijven voor de activiteiten is verplicht en vol = vol! Dus HUUUPP naar 

de receptie!
        • ¬ De leeftijdscategorieën zijn de minimale leeftijden van de deelnemers tijdens 

de activiteit. Je mag dus best komen knutselen als je 9 bent hoor! 
        • ¬ Voor activiteiten in ‘The corner’ staat er een medewerker bij de poort naast 

de Kidsclub om jullie op te halen!
        • ¬ Meld je altijd aan bij ons als je komt, en af als je weer weg gaat. Als papa of 

mama je komt ophalen, zorgen wij ervoor dat je niet zelf op pad gaat.
        • ¬ Bij family activiteiten, trek je lekker papa en mama uit hun luie stoel! Bij alle 

andere activiteiten mag je superstoer alleen meedoen.


