MeiVakantieVertier
Heb je al plannen voor de meivakantie? Nu in ieder geval wel! Of je nu
van dansen,picknicken, knutselen, skateboarden of lekker smullen houdt
(of van dat allemaal); er is voor ieder wat wils. Vanwege corona worden
veel activiteiten buiten georganiseerd en dat is natuurlijk niet alleen
veilig, maar gewoon ook heel erg lekker. Een extra shot vitamine D op je
snoet, een flinke portie beweging en een dikke dosis zuurstof doen nu
eenmaal ontzettend goed. Dus ga er even voor zitten, kies een aantal
leuke activiteiten uit en de voorpret kan beginnen.
Picknicken bij De Draak in Nieuwland
Op 14 mei kun je een gevulde picknickmand (inclusief een knus kleedje)
bestellen bij Wijkboerderij Nieuwland. Die neem je vervolgens mee naar speeltuin De Draak waar je
neerstrijkt om heerlijk te genieten van al het lekkers, je spelende kroost en de zon op je bol. Maar ook
van een verrassing aldaar… Een picknickmand kost €20,- en bevat voldoende lekkers voor twee grote
en twee kleine mensen. Je kunt natuurlijk ook losse porties bestellen, dan betaal je €7,50 per
volwassene en €5,- per kind. Bestellen kan hier:
https://www.bzzzonder.nl/picknickbijdedraak/
Skateboardworkshops in Vathorst en in Ede
Kindercentrum Bzzzonder organiseert vier skateboardworkshops voor
kids van zes tot en met 12 jaar oud. Heb je zelf al een skateboard dan
neem je die mee, maar dat hoeft niet. Voor alles wordt namelijk
gezorgd: skateboards, helmen, bescherming, obstakeltjes en een
topinstructeur van Skate Days. Op woensdag 5 mei kun je bij
Kinderbelevingscentrum De Vathorst meedoen en op vrijdag 7 mei
kun je bij Bzzzonder Aan de Bosrand in Ede meedoen. Om 14.00 uur
voor kinderen die nog geen ervaring hebben en om 15.15 uur voor
kids die het al een (klein) beetje kunnen. Een ticket kost €10,- en
bestel je hier: www.bzzzonder.nl/vakantievertier
DIY Knutselpakket van Confetti en meer
Onze knutselpartner in crime Jessica van ‘Confetti en meer’ kunnen we inmiddels wel de
opperknutselaar van Nederland noemen. En wat nu zo leuk is, ze heeft kant en klare diy-pakketjes
voor je samengesteld. Vaak wil je kroost iets maken, maar heb je net niet alles in huis. Of helemaal
niets. Met deze pakketjes kan je kind direct aan de slag. Of je kind nu van piraten of unicorns houdt,
op de website van onze opperknutselaar kom je het allemaal tegen; de keuze is reuze!:
http://www.confettienmeer.nl/product-category/diy-pakket/
Maak eigenhandig je moederdagcadeau!
Moeders… ze troosten je als je verdrietig bent, leren je hoe je veters strikt, lezen verhalen voor,
knuffelen je te pas en te onpas, zeggen dat je beeldschermtijd (veel te snel al) voorbij is, laten je
groente eten die je niet lust en houden megaveel van jou. Op moederdag is het tijd om je mams eens
flink te bedanken voor al haar liefde! Dat doe je met een superleuke knutsel van Confetti en meer.
Misschien kun je er ook een zakdoekje bij cadeau doen, want ze zal tot tranen toe geroerd zijn met
het zelfgemaakte cadeau. Zo zijn moeders nu eenmaal en zo leuk zijn deze pakketten nu eenmaal:
http://www.confettienmeer.nl/product-category/moederdag/

Tie Dye en Slijm maken met Confetti en meer in Hart van Vathorst
Slijm maken dat zo zacht en fluffy is dat je maar niet kunt stoppen met kneden, dat leer je dus in de
slijmmaakworkshop van Confetti en meer. Een andere workshop waar je aan mee kunt doen, is Tie
Dye, met de juiste techniek tover je ieder shirt, paar sokken of je gymtas om tot de megatofste die je
ooit hebt gezien. Meld je aan! http://www.confettienmeer.nl/featured_item/vakantie-workshops/
Jan Boerenfluitjes koeroenaproof Fietsroute
Stap op maandag 3 mei op je fiets en ontdek Vathorst en Hooglanderveen op z'n Jan Boerenfluitjes.
Een superleuke tocht vol weetjes: over de wijk, openbare kunst, straatnamen en gebouwen. Midden in
winkelcentrum Vathorst (vlakbij het speeltuintje) staan de Jannen met een kraampje waar je je
fietsroute op kunt halen. Dat kan tussen 13.00 en 15.00 uur. De route is 12 kilometer lang en dus
goed te doen voor jong en oud. De kosten voor deze trip zijn €2,- per persoon. En over het avondeten
hoef je ook je hoofd niet te breken, want onderweg verzamel je ingrediënten om thuis pannenkoeken
te bakken. Koedeloe is er trouwens ook! Je fietst deze route gewoon lekker zelfstandig met je eigen
cluppie, Helemaal koeronaproof. De leukste andere kijk op de wijk.
Theater voor Thuis
Benodigdheden: een bank om op neer te ploffen, een stelletje gezellige gezinsleden, iets te drinken,
een bakje lekkers en natuurlijk een beeldscherm. Je kiest op www.vakantietheater.nl een leuke
voorstelling uit (Dikke Dik rocks as ever!) die je direct online kunt betalen en dan vervolgens ontvang
je de link waarmee je de voorstelling kunt bekijken. Heerlijk thuis met je kroost. De kosten per
voorstelling/huiskamer zijn €7,50.
Gevulde Picknicktas Hart van Vathorst
Sommige woorden klinken gewoon zo oergezellig en fijn. Zoals: picknick. ‘We gaan picknicken’. Dan
krijg je toch gewoon meteen zo’n gezellige verheugkriebel omdat je weet dat dat megaleuk wordt? In
Vathorst wordt het je heel makkelijk gemaakt want je kunt bij Hart van Vathorst een goed gevulde
picknicktas bestellen voor €14,95. Deze tas is gevuld met smullerijen voor twee personen. Ga je met
meer personen picknicken, dan bestel je gewoon voor €6,- p.p. wat extra inhoud bij. Veel plezier! Oh
en hier kun je je picknicktas bestellen: https://www.hartvanvathorst.nl/product/picknicktas-voor-2personen/
Dansworkshops buiten door DCA bij De Kamers
Is er iets waar je vrolijker van wordt dan van dansen? Ja misschien van zingen én dansen. Maar we
hebben het nu over dansen (maar zing er gerust bij hoor). Buiten dansen om precies te zijn. DCA
geeft op 10 mei twee danslessen op het terras van De Kamers. Je swingt mee voor €3,- p.p. Om
14.00 uur kunnen kinderen van zes tot acht jaar de heupen losgooien en om 45.45 uur doen de acht
tot twaalfjarigen dat. Inschrijven doe je hier: www.theaterdekamers.nl/agenda
Sporten met ABC op het schoolplein van De Marke
Een uurtje yogaspelletjes en bewegingsdans in de buitenlucht voor peuters van tweeëneenhalf tot en
met vier jaar. En wel op woensdag 5 en 12 mei om 10.00 uur, op het schoolplein van basisschool De
Marke in Vathorst. Meedoen kost €2,- p.p. en aanmelden doe je hier: www.abc-amersfoort.nl
Sportivate speeldagen in Kaipark Vathorst
Op donderdag 6 mei kunnen kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar terecht in Kaipark
Vathorst voor een megaleuke dag. Sportivate neemt allerlei spelmateriaal mee en zorg ervoor dat de
kinderen samenspelen, nieuwe dingen leren, pret maken en met knalrode wangen van plezier en
buitenlucht weer naar huis gaan. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen de kinderen aansluiten. Tussen
12.00 en 13.00 uur wordt er geluncht en uitgeblazen van al het hollen en lachen. Meedoen is gratis en
aanmelden is niet nodig.

Peutergym door Sportivate en ABC in Kaipark Vathorst
Op maandag 3 en 10 mei kunnen peuters van 2 tot en met 4 jaar lekker peutergymmen in Kaipark
Vathorst. Deelname is wederom gratis en aanmelden is ook hiervoor niet nodig. Om 10.00 uur starten
de activiteiten.
ABC organiseert nog veel meer
Op www.abc-amersfoort.nl vind je trouwens nog veel meer activiteiten voor de meivakantie. Neem
eens een kijkje!
Sporten geblazen!
Op dinsdag 4 en 11 mei kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zich (gratis en voor
niets) aanmelden voor sportclinics georganiseerd door Nijkerk Sportief & Gezond en SC Hoevelaken.
Aanmelden kan dus op www.sportplezierbeginthier.nl Daar klik je vervolgens op ‘inschrijven activiteit’,
je vult bij woonplaats ‘Nijkerk’ in, vervolgens klik je links op het scherm bij ‘Projecten’ op
‘Buurtsportcoach’ en dan voeg je de activiteit toe aan je winkelwagentje waar je af kunt ronden. Een
kind kan de was doen!
De Bieb bij je thuis: Kids Lab en Mine Craft Challenge
De bieb bij je thuis… dan denk je misschien alleen maar aan lezen en boeken (wat natuurlijk ook
fantastisch is) maar de Bieb doet nog veel meer! Je kunt op 28 april meedoen aan Kids Lab (een
online workshop) waarin je met optische illusie iets ziet wat er eigenlijk helemaal niet is… Of doe mee
aan de Mine Craft Challenge! Dat kan trouwens iedere maand, niet alleen in de meivakantie. Je krijgt
dan een bouwopdracht met telkens een ander thema waarmee je aan de slag gaat. En daarmee kun
je ook nog eens toffe prijzen winnen! Meer info en aanmelden: https://nijkerk-hoevelaken.opshop.nl/ingang/kinderactiviteiten/
We hopen dat jullie een supertoffe meivakantie zullen hebben en dat onze VakantieVertierTips daar
een mooie bijdrage aan zullen leveren!

