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Logeerweekend Eemhof 
 
Volgende week is het weer zover. Deze maand komt circus Stavast op bezoek. 
Zaterdagmiddag is er een circusshow waarin jullie allemaal een circusact kunnen 
laten zien. Je mag het alleen doen of samen met de anderen. Thuis kunnen jullie 
alvast nadenken over wat je wilt doen. Misschien weet je wel een goede goocheltruc, 
kun je jongleren of kun je goed mensen aan het lachen maken als clown! Als je al 
een idee hebt van wat je wilt gaan doen en je hebt er spullen voor nodig dan kun je 
misschien van thuis al wat spulletjes meenemen die je kunt gebruiken! 
 
Vrijdag: 
Rond 18.00 uur wordt iedereen verwacht. Onder het genot van een bakje koffie en/of 
thee met een koekje kunnen ouders en kinderen even bijkletsen met elkaar. Gezellig 
dat iedereen weer komt. Als we onze ouders hebben uitgezwaaid is het tijd om wat te 
gaan eten; op het menu staat een Chinese omelet. 
Na het eten kunnen we vast gaan nadenken wat we met de Stavast circusshow 
willen gaan doen en nog een film kijken, wii-en of een spelletje doen. Daarna 
gaan we snel ons bed opzoeken, want morgen wordt weer een drukke en leuke dag! 
 
Zaterdag: 
Hopelijk heeft iedereen lekker geslapen want vandaag 
belooft een leuke dag te worden. Eerst gaan we 
natuurlijk lekker ontbijten. 
Na het ontbijt gaan we pepernoten bakken! We doen 
dit al vroeg op de dag zodat de rest van de dag en 
hopelijk de rest van het weekend de heerlijke geur van 
pepernoten in het huisje blijft hangen. 
Als de pepernoten in de oven zitten hebben we tijd om 
onze act voor te bereiden voor de Stavast 
circusshow! 
Na de lunch gaan we klimmen op een klimwand! Wie 
klimt er als een echte acrobaat helemaal naar boven?  
Als we terug zijn in het huisje kunnen we nog eventjes 
oefenen voor de show. 
Rond 4 uur komen we met allebei de groepjes bij elkaar en kan de show beginnen! 
Iedereen kan tijdens de show laten zien waar hij goed in is. Als de show is afgelopen 
hebben we waarschijnlijk al honger gekregen, dus gaan we lekker koken en eten; het 
eten van vandaag zijn heerlijke wraps! 
Na het eten is het tijd voor een super leuk spel, namelijk twister! Tijdens dit spel 
kunnen we kijken wie van ons echte acrobaten zijn! Wie kan zijn handen en voeten in 
allerlei moeilijke posities krijgen zonder om te 
vallen?   
We kunnen misschien nog even televisie kijken, 
maar daarna is het alweer de hoogste tijd om naar 
bed te gaan! 
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Zondag:  
Na het ontbijt staat er een super leuke activiteit op het progamma! We krijgen 
namelijk een workshop ballonnen vouwen. We gaan jullie leren hoe je van een 
ballon bijvoorbeeld een hond, giraf of kat kunt vouwen, net als een echte 
circusartiest! We zijn benieuwd welke leuke 
dingen jullie gaan maken!   
Na de lunch gaan we gezellig met iedereen naar 
het zwembad. Als we er weer uit komen gaan we 
op de terugweg lekker frietjes eten.  
Terug in het huisje kunnen we nog even naar 
buiten of een gezellig spelletje doen. Helaas zit 
het er dan alweer bijna op. Om 18.00u komen de 
ouders jullie weer ophalen. Natuurlijk staat de 
koffie en thee klaar. 
 
Tot volgende week, wij hebben er heel veel zin in! 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even. 
Let op: Beddengoed hoef je niet mee te nemen. Dit nemen wij voor jullie mee! 
 
Groetjes Bas 
 
Zelf meenemen: 
De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen: 
- Jas (evt. muts, sjaal en handschoenen) 
- Kleren 
- Toiletspullen 
- Handdoek 
- Zwembroek 
- Eventueel spulletjes die je wilt gebruiken voor de Stavast circusshow! 
  
Het adres is: 
Centerparcs de Eemhof 
Slingerweg 1 
3896 LD Zeewolde 
Tel 036 5229100 
 
Ons adres is: 
Stavast 
Loo 36a 
5388SB Nistelrode 
Kvk 04037380 
Tel 0412-795284 
Bas Dams  0620903202 
 


