
 

 
 

VAKANTIEPROGRAMMA 
 

Wijkcentrum Waterkracht 
Ruys de Beerenbrouckstraat 106, Zutphen 

 
Info & Aanmelden: 

post@wijkcentrumwaterkracht.nl 
0657-938693 

 

DINSDAG 26 APRIL WOENSDAG 27 APRIL DONDERDAG 28 APRIL 
 

VRIJDAG 29 APRIL 
 

 
Papier scheppen 
10-11:00u | Vanaf 6 jaar 
 
Je eigen papier maken, hoe gaaf is dat? Je kunt er 
zelfs een boekje van maken. Neem je zelf oud 
papier mee? Anders hebben wij nog wel wat. Als je 
’s middags nog tijd hebt, kun je het gedroogde 
papier ophalen. ↓↓ 
 

 
 

 
Vandaag is Waterkracht gesloten 

in verband met Koningsdag. 

 
Drama tent  
10-11:00 | 4-8 jaar  
 
Toneelspelletjes spelen en boekjes lezen maar dan 
in een tent? Zorg dan dat je er donderdag bent.	

 
Muziek op Schoot [door De Vrolijke Noot] 
10:00-10:45u | 0-4 jaar | Vooraf aanmelden 
 
Samen liedjes en muziekspelletjes doen. Je 
(klein)kind ervaart muziek in al zijn soorten tijdens 
het spel. Door zelf muziek te maken, door op 
muziek gedragen te worden of zelf te bewegen of 
door gewoon te luisteren. ↓↓ 
 

  

 
Niet snoepen hoor! [door Ron Vernout] 
14:00-14:30u | vanaf 3 jaar 
 
Bij vraagt Vos, Konijn en Beer op een grote pot met 
honing te passen. Alle drie houden ze heel veel van 
honing... Een vrolijk muzikaal verhaal. 
 
ß ß   
 

 
MAANDAG 25 APRIL 

 
Stop motion video maken 
14:00-16:00u | Vanaf 9 jaar | Vooraf aanmelden 
 
Deze middag leer je een stop motion filmpje 
maken! Wezens van lego of klei komen tot leven 
onder jouw handen. Ook leuk om met je vader of 
moeder samen te ontdekken! De app die we 
gebruiken is gratis, dus thuis kun je zelf verder. 
↓↓ 

 
Je eigen knikkerbaan maken 
14:00-16:00u | Vanaf 8-12 jaar 
 
Knikkerbaan maken met gerecyclede spullen? Tijd 
om je creatieve ideeën te vervullen!  
 
↓↓ 

 

 
Fantasie instrument maken (deel 1) 
14:00-16:00u | Vanaf 10 jaar | Vooraf aanmelden 
 
In 2 dagen een instrument maken en 
programmeren, mét eigen geluid? Dat kan bij 
Waterkracht! Vandaag Deel 1.  We ontwerpen én 
maken een instrument, van flessendoppen, 
spijkers, klei en meer. Je leert meteen ook hoe een 
stroomcirkel werkt.  ↓↓ 
 
 
 

 
Fantasie instrument maken (deel 2) 
14:00-16:00u | Vanaf 10 jaar | Vooraf aanmelden 
 
In 2 dagen een instrument maken en 
programmeren, mét eigen geluid? Dat kan bij 
Waterkracht! Vandaag gaan we in en om 
Waterkracht geluiden opnemen. Wat hoor je? Wat 
kun je daar mee maken? We nemen alles op en 
koppelen het via Scratch en Makey Makey aan ons 
instrument. ↓↓ 
 

     



MAANDAG 2 MEI DINSDAG 3 MEI WOENSDAG 4 MEI DONDERDAG 5 MEI 
 

VRIJDAG 6 MEI 
 

 
TalentExpress 
10-15:00u | 8-12 jaar | Vooraf aanmelden | € 6 
 
In drie dagen kennismaken met dans, toneel, 
musical & circus. Dé kans om te ontdekken wat je 
talent is! Het kost €6,- voor drie dagen inclusief 
lunch.  
↓↓ 

 
TalentExpress 
10-15:00u | 8-12 jaar | Vooraf aanmelden | € 6 
 
Drie dagen nieuwe dingen leren en je talenten 
ontdekken. De workshops zijn onder leiding van 
leuke docenten. Er is dans, toneel, circus, musical, 
en natuurlijk ook heel veel plezier!  
↓↓ 

 
TalentExpress 
10-15:00u | 8-12 jaar | Vooraf aanmelden | € 6 
 
In drie dagen kennismaken met dans, toneel, 
musical & circus. Dé kans om te ontdekken wat je 
talent is! Het kost €6,- voor drie dagen inclusief 
lunch.  
↓↓ 

 
Nasi sudah menjadi bubur [door Woest Oost] 
13:00-13:45u en 15:30-16:15u | Kaartjes € 7,50 
 
I.s.m Theater Na de Dam. Nasi sudah menjadi 
bubur is een voorstelling die begint met een kleine 
kom Indonesische soto soep. De geur brengt ons 
terug naar onze oudste herinneringen. Kaartjes via: 
www.woestoost.nl 

 
Papier scheppen 
10-11:00u | Vanaf 6 jaar 
 
Je eigen papier maken, hoe gaaf is dat? Je kunt er 
zelfs een boekje van maken. Neem je zelf oud 
papier mee? Anders hebben wij nog wel wat. Als je 
’s middags nog tijd hebt, kun je het gedroogde 
papier ophalen.  
 

 
 

 
 

     
 
Aanmelden: www.muzehof.nl/talentexpress  
Of scan de QR-code: 
 

 
 

 
TalentExpress 
10-15:00u | 8-12 jaar | Vooraf aanmelden | € 6 
 
In drie dagen kennismaken met dans, toneel, 
musical & circus. Dé kans om te ontdekken wat je 
talent is! Het kost €6,- voor drie dagen inclusief 
lunch. 

 
TalentExpress 
10-15:00u | 8-12 jaar | Vooraf aanmelden | € 6 
 
Drie dagen nieuwe dingen leren en je talenten 
ontdekken. De workshops zijn onder leiding van 
leuke docenten. Er is dans, toneel, circus, musical, 
en natuurlijk ook heel veel plezier! 

 
Je eigen knikkerbaan maken 
14:00-16:00u | Vanaf 8-12 jaar 
 
Knikkerbaan maken met gerecyclede spullen? Tijd 
om je creatieve ideeën te vervullen!  
 
↓↓ 

 
Stop motion video maken 
14:00-16:00u | Vanaf 9 jaar | Vooraf aanmelden 
 
Deze middag leer je een stop motion filmpje 
maken! Wezens van lego of klei komen tot leven 
onder jouw handen. Ook leuk om met je vader of 
moeder samen te ontdekken! De app die we 
gebruiken is gratis, dus thuis kun je zelf verder. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
  

 


