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Zaterdag oc Dauwtrappen
oc Ontbijt & opening
oc Poppenkast 
av    Pubquiz
av    Jongerenavond

Zondag oc Gezamenlijke schuurdienst 

Maandag oc Bootcamp
mi    Themamiddag
av    Poppenkast
av    Fietstocht
av    Avondsluiting 

Dinsdag oc Kleuterpicknick
av    Poppenkast
av    Suptocht & kampvuur
av    Avondsluiting 

Woensdag mi    Jeugd van Vroeger 
av    Poppenkast
av    Meijsterrace
av    Avondsluiting

Donderdag oc Knutseluurtje
mi    Legomiddag
av    Poppenkast
av    Hagenpreek

Vrijdag mi    Springkussenfestijn 
av    Poppenkast
av    Cabaret
av    Avondsluiting

____________________________________________________________________

Dit boekje is een uitgave van de Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden.

PROGRAMMA 2019
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VOORWOORD 1
VOORWOORD

Daar staan we dan, aan de vooravond van de 45ste keer 
Vakantieweek! Net als elk jaar zijn we na de vele voorbereidingen weer 
klaar om een fantastische week neer te zetten voor u en voor jou. De 
week zal bestaan uit bekende activiteiten, nieuwe activiteiten en 
activiteiten die u wellicht nog kent van vroeger. We gaan deze week 
terugkijken maar bovenal genieten van wat ons te wachten staat. En 
dat doen we uiteraard samen!

We beginnen de week op de zaterdag vroeg met het dauwtrappen. 
Een tocht waarbij u het prachtige Groninger landschap zult zien 
ontwaken. Daarnaast zullen we zaterdag alvast beginnen met 
feestvieren tijdens het feestelijke dorpsontbijt. De week zal daarbij 
officieel geopend worden door iemand die er al bij was toen het 
allemaal begon, 45 jaar geleden. 

Op de zaterdag zijn er twee activiteiten. In Rehoboth vindt de pubquiz 
plaats, een onderdeel dat sinds een aantal jaren vast te vinden is in het 
programma van de Vakantieweek. Dit jaar is er ook weer een 
onderdeel speciaal voor jongeren, een ware Amerikaanse avond. En 
zoals we van Amerika gewend zijn zal alles groot, groter, grootst zijn. 
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met GOC 
Uithuizermeeden. De kerkdienst op de zondag wordt dit jaar in een 
ander jasje gestoken. In plaats van een dienst in Het Anker zal er een 
schuurdienst plaatsvinden waarbij we gaan zingen, bidden en vertellen 
over het thema verbondenheid.

De maandagochtend is ingericht voor een nieuw onderdeel. De 
sportievelingen kunnen zich uitleven bij de bootcamp, welke wordt 
georganiseerd in samenwerking met Sportcentrum De Oude Fabriek. ’s 
Middags zal er een spannende activiteit plaatsvinden voor de kinderen. 
De brandweer komt namelijk langs en samen zullen we dingen gaan 
doen die bij de brandweer horen! De maandagavond zal er iets anders 
uitzien dan normaal. We gaan namelijk alleen fietsen en niet kanoën. 
De fietstocht zal u leiden door het Hogeland, waarbij u kunt genieten 
van al het moois dat deze omgeving te bieden heeft. Op dinsdag 
gaan we samen met de allerkleinsten gezellig picknicken. We zullen 
samen de picknick gaan voorbereiden waarna we uiteraard gaan 
genieten van alle lekkere dingen die we gemaakt hebben. De 
dinsdagavond kunt u kennismaken met een nieuw onderdeel; we gaan 
dan namelijk suppen door de wateren van Groningen. Deze avond zal 
samengaan met een hoop gezelligheid. 
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Dit jaar is de woensdagmiddag ingericht voor de Jeugd van 
Vroeger. Deze middag heeft een leuk en gevarieerd programma 
en het zal zeker de moeite waard zijn om mee te gaan! ’s Avonds 
wordt het Johan van Veenplein omgetoverd tot wedstrijdlocatie 
voor de enige echte Meijsterrace. Hierbij zullen verschillende teams 
strijden om winst en dit levert vaak mooie battles op!

Woensdagochtend komt het leukste circus langs bij de 
Vakantieweek en kunnen de jongste kinderen kennis maken met 
alles wat het circus te bieden heeft. ’s Middags zal Het Anker 
wederom op z’n kop staan, want dan zal de kerkzaal vol liggen 
met alleen maar lego; dat wordt één groot feest! De 
donderdagavond zal de prachtige Meijstertoren wederom het 
decor zijn voor de Hagenpreek waarbij we ingaan op het thema 
‘Twijfel’. 

De laatste dag zal een mooi slotstuk zijn. Voor de vrijdagmiddag 
zal de ijsbaan een springkussenpark worden met super veel 
springkussens samen op één plek. Voor iedereen zal er iets leuks te 
doen zijn; dus kom vooral met z’n allen even een kijkje nemen. 
Tijdens het cabaret gaan we op de kunstzinnige tour en zullen we 
traditioneel de week met een lach afsluiten. Uiteraard komen ook 
Jan Klaassen en Katrijn weer bijna elke dag gezellig langs en zullen 
we de meeste dagen samen afsluiten door middel van de 
avondsluiting.
Wij hebben met z’n allen weer ons best gedaan om een super 
week neer te zetten. Wij hopen jullie allemaal te mogen 
begroeten, zodat wij samen ons jubileum kunnen gaan vieren en 
bovenal samen kunnen gaan genieten! Wij hebben er in elk geval 
erg veel zin in!

Anne-Wil Oosterhuis
Voorzitter Vakantieweek

VOORWOORD



VOORWOORD

BESTUUR
Voorzitter Anne-Wil Oosterhuis
Secretaris Lisa Bergsma & Anthon den Hartogh
Penningmeester Renske Boerma
Public Relations         Anouk Lanting 
Algemeen Adjunct   Eva Bulstra
Bestuurslid Tom Klein 

CONTACT 
Contactadres Eikenlaan 4

9982 LM Uithuizermeeden 
E-mail  info@vakantieweekuithuizermeeden.nl
Website  www.vakantieweekuithuizermeeden.nl
Facebook www.facebook.com/vakantieweekuithuizermeeden
Instagram                  vakantieweekuithuizermeeden 
Telefoonummers Anne-Wil Oosterhuis     06-52880064

Anthon den Hartogh    06-29039868

LOCATIE ACTIVITEITEN
Het Anker Oudedijksterweg 21
De Wijngaard Kerkstraat 7
Rehoboth Burchtstraat 6
Mariakerk Torenstraat 26                

DONATEUR
De Vakantieweek wordt ieder jaar financieel gesteund door haar 
donateurs. Zij maken met hun bijdrage het verschil; hiermee kan ieder 
jaar een fantastische week worden georganiseerd waar slechts een 
kleine entreebijdrage tegenover staat. Door de opgavestrook achterin 
het boekje in te vullen of uw gegevens te mailen geeft u ons de 
mogelijkheid om de Vakantieweek te blijven organiseren.

Wilt u eenmalig de Vakantieweek financieel steunen, dan kunt u het 
gewenste bedrag overmaken naar NL17 RABO 0363 7073 60 ten name 
van Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden.

1
INFORMATIE
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VOORWOORD 1
INFORMATIE

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn een groep van 30 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar, 
afkomstig uit Uithuizermeeden en omstreken. Elk jaar organiseren wij in 
de zomervakantie de Vakantieweek, een gevarieerde week met 
activiteiten voor jong en oud in Uithuizermeeden. 

STEUN
We kunnen tijdens het organiseren van de Vakantieweek altijd 
rekenen op de steun van de inwoners, ondernemers en kerken van 
Uithuizermeeden.

EIGEN RISICO
Het meedoen aan de activiteiten is op eigen risico. De stichting kan 
niet voor eventuele ongevallen aansprakelijk worden gesteld. Het 
spreekt voor zich dat wij al het mogelijke zullen doen om dergelijke 
onplezierige zaken tot een minimum te beperken. 

REGELS
Tijdens de Vakantieweek wordt er bij de activiteiten niet gerookt. Ook 
geldt er een alcoholverbod, tenzij het een 18+ activiteit betreft 
(uitsluitend zwak-alcoholische dranken).

FOTO’S
Tijdens de activiteiten zullen er foto’s gemaakt worden ten behoeve 
van de website en promotiedoeleinden. Door deel te nemen aan een 
activiteit geven deelnemers en toeschouwers, of in geval van kinderen 
hun ouders/verzorgers, toestemming aan de organisatie om deze 
opnames te gebruiken voor deze doeleinden.

VRIJWILLIGER WORDEN
Ben jij enthousiast geworden en wil jij volgend jaar meehelpen de 
Vakantieweek te organiseren? Praat dan even met een vrijwilliger van 
de Vakantieweek of stuur een mailtje. Een voorwaarde is dat je 16 jaar 
of ouder moet zijn en dat je volgend jaar tijdens de Vakantieweek 
beschikbaar bent.
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ONTBIJT & OPENING
Aanvang 09:00 uur
Einde 11:00 uur
Locatie Johan van Veenplein 
Entree Gratis

Het is feest! Waarom? De Vakantieweek 
bestaat maar liefst 45 jaar! Hiep Hiep 
Hoera! Kom gezellig naar het plein en 
vier dit feest met ons! 

DAUWTRAPPEN
Aanvang 07:00 uur bij de Mariakerk
Einde 09:00 uur

Yes! Trek de wandelschoenen maar alvast aan, want het dauwtrappen 
mag ook dit jaar weer de aftrap geven van de Vakantieweek! Het 
inmiddels bekende startonderdeel is niet meer weg te denken uit het 
programma. U zult er even iets eerder voor uit uw bed moeten komen, 
maar wanneer u zich vervolgens bevindt in de ochtendglorie van het 
Groninger landschap zult u dat al snel vergeten zijn! Wie goan weer 
gezellig mit mekoar deur de dauw. Doun joe ook mit? Vanaf de 
Mariakerk fietsen we gezamenlijk naar het plein voor het ontbijt!

VOORWOORD 1
ZATERDAG 17 AUGUSTUS

Ontbijt & opening 1993

POPPENKAST
Aanvang 10:00 uur
Locatie Johan van Veenplein 
Entree Gratis
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Goedemorgen! Jan Klaassen en Katrijn organiseren een feestontbijt, 
supergezellig! Maar helaas is er een gemene boef die heel wat roet in 
het eten gooit. Komen jullie Jan Klaassen en Katrijn helpen zodat het 
feestontbijt toch nog goed afloopt? Oefen alvast op het grommen van 
de leeuw! Het kan misschien goed van pas komen!

Om terug te blikken op hoe het allemaal begon, zal een oude 
bekende van de Vakantieweek langskomen. Zoals het er aan toe 
gaat bij een verjaardag staan er verschillende lekkernijen op u te 
wachten. Als kers op de taart kunnen de kinderen hun eigen muffins 
versieren!
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ZATERDAG 17 AUGUSTUS

JONGERENAVOND
Aanvang 21:00 uur
Einde 00:30 uur
Locatie De Wijngaard.
Leeftijd 12 t/m 17 jaar
Thema Hollywood
Entree Gratis (excl. drinken)

Op de zaterdagavond staat er een avond gepland speciaal voor 
jongeren! Tijdens deze avond zul jij het idee krijgen dat je aanwezig bent 
bij de uitreiking van de Oscars of bij een Amerikaans galafeest! Onder 
het genot van muziek, eten en drinken zul jij een gezellige avond gaan 
beleven! Trek je mooiste outfit aan en kom gezellig langs met je vrienden 
en vriendinnen!

Jongerenavond 2017

PUBQUIZ
Aanvang 19:15 uur
Einde 22:30 uur
Locatie Rehoboth
Leeftijd 18+
Entree € 2,00 (excl. drinken)

Vanavond is het weer tijd voor de enige echte pubquiz van het jaar! Dit 
jaar willen wij jullie graag verwelkomen in onze kroeg. Onder het genot 
van een hapje en een drankje zullen er diverse onderwerpen aan bod 
komen. Weet u veel over het onderwerp aardrijkskunde? Heeft u een 
talenknobbel of bent u een ster in de muziekronde? Kom dan uw kennis 
testen en misschien gaat u wel met de hoofdprijs naar huis! Het belooft 
een avond vol gezelligheid te worden!
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VOORWOORD 1
ZONDAG 18 AUGUSTUS

GEZAMELIJKE SCHUURDIENST
Aanvang 11:00 uur
Locatie Havenweg 4
Voorganger Ds. D. de Boer
Thema ‘Verbondenheid’

Verbonden zijn met elkaar is het gevoel hebben erbij te horen. Door te 
zingen, te luisteren en te bidden kunnen we ons verbonden voelen met 
elkaar en met God.

Dit jaar zullen wij de dienst houden in de boerderij van Ubbens aan de 
Havenweg 4. Voor voldoende zitplaatsen wordt gezorgd. De oppas zal 
worden gehouden in De Wijngaard. U kunt uw kinderen voor de dienst 
brengen en na afloop van de dienst weer ophalen. Uiteraard zal het 
Vakantieweek-koor, onder muzikale begeleiding van de band ‘Reveal’, 
tijdens deze dienst niet ontbreken.

Na de dienst zal er gelegenheid zijn om na te praten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. De Vakantiewekers zullen met de kinderen 
langs alle 80-plussers in Uithuizermeeden gaan om een presentje rond te 
brengen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Kerkdienst 1994

Kerkdienst 2016
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VOORWOORD 1
MAANDAG 19 AUGUSTUS

BOOTCAMP
Aanvang 09:00 uur
Einde 10:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 14 +
Entree € 1,00

Een nieuw, sportief onderdeel dit jaar tijdens de Vakantieweek is
bootcamp! Wil jij de week ook sportief beginnen? Dan is dit wat voor
jou. Kom in sportkleding naar Het Anker; er is geen gelegenheid om
om te kleden. Onder deskundige begeleiding van Sportcentrum de
Oude Fabriek kun jij de maandag sportief beginnen!

Opgeven kan via de website, door een mail te sturen of via de
opgavestrook achterin het boekje.

THEMAMIDDAG BRANDWEER
Aanvang 13:30 uur
Einde 16:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 6 t/m 12 jaar
Entree € 1,00

Ta-Tuut-Ta-Tuut-Ta-Tuut! Zet de sirene maar aan, want er komt een
brandweermiddag aan! Wil jij een kijkje nemen in het beroep van de
brandweer? Hoe blus je een brand en hoe ga je te werk als een stoere
brandweerman of -vrouw? Tijdens deze middag mag jij een echte
brandweerman of -vrouw zijn! Lijkt jou dit leuk? Help ons dan de
brandjes te blussen zodat we kunnen ontsnappen aan de
vlammenzee!

Themamiddag 1993 9Themamiddag 1996



VOORWOORD 1
MAANDAG 19 AUGUSTUS

POPPENKAST
Aanvang 18:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Hallo kinderen!
Er staat wat heel leuks te gebeuren voor Jan Klaassen! Jan Klaassen 
gaat een dag helpen bij de brandweer. Wat zal hij gaan doen? Zal hij 
een echte brand gaan blussen? Durft hij dit wel? Wat vindt hij ervan? 
En komt het allemaal wel goed?! Kom allemaal als échte 
brandweerman of -vrouw, net als Jan Klaassen, en kom hem helpen op 
deze speciale en spannende dag! Want hulp dat heeft hij wel nodig!

FIETSTOCHT
Aanvang 18:30 -19:00 uur
Locatie De Wijngaard 
Entree € 2,00

Na een zomer vol zon, zee, strand, achtertuin en 
barbecue is het geen overbodige luxe om weer 
een beetje in beweging te komen. Na al dat zand 
onder uw voeten is het hoog tijd om weer eens de trappers van uw fiets 
te voelen. Deze maandagavond hebben wij voor u een 
fietstocht uitgestippeld die u door dorpen en weidevelden brengt, 
waar Het Hogeland rijk aan is! Uiteraard kunt u halverwege genieten 
van een welverdiend kopje koffie of thee met een lekkere versnapering. 
De fietstocht zal dit jaar starten en eindigen bij De Wijngaard. Bent u 
van plan om met een e-bike te komen? Dan bieden wij de 
mogelijkheid om als eerste groep (18:30 uur) te vertrekken. Dit is 
uiteraard niet verplicht! Pomp de banden maar goed op, laat u 
verrassen door de Groningse vergezichten en fiets vanavond met ons 
mee!

AVONDSLUITING
Aanvang 22:00 uur
Locatie De Wijngaard

Traditiegetrouw zullen wij vandaag de dag gezamenlijk afsluiten door te 
bidden, te zingen en te luisteren. Wij nodigen u graag uit om dit samen 
met ons te doen.

Fietstocht 1996
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VOORWOORD 1
DINSDAG 20 AUGUSTUS

KLEUTERPICKNICK
Aanvang 10:30 uur
Einde 12:15 uur
Plaats Het Anker
Leeftijd 3 t/m 7 jaar
Entree € 1,00  

Vandaag willen wij gezellig met z’n allen gaan picknicken. Wij hebben 
alles klaargemaakt voor de picknick: wij hebben kleedjes, 
picknickmanden en een groot grasveld…. Oeps, wij missen nog het 
eten! Zonder eten is de picknick natuurlijk niet compleet! Komen jullie 
ons helpen om allerlei lekkere hapjes te maken voor de picknick? Kom 
verkleed als kok of als bakker en kom ons helpen zodat wij toch nog 
lekker kunnen gaan picknicken!

Ouders zijn om 11:45 uur welkom om aan te schuiven bij de picknick.

POPPENKAST
Aanvang 18:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Katrijn ziet het gelijk: vandaag is het een perfecte dag voor een
picknick met Jan Klaassen. Gelukkig heeft Jan Klaassen er ook zin in!
Maar als je graag iets wilt, dan moet je er ook je best voor doen!
Katrijn besluit dat het handig is als ze allebei een taak krijgen. Maar
Jan Klaassen heeft helemaal geen tijd om iets voor de picknick te
regelen. Hij is namelijk over drie nachtjes jarig en is druk bezig om alles
voor zijn verjaardag te regelen. Komen jullie vanavond kijken? Jan
Klaassen kan jullie hulp wel gebruiken!

Poppenkast 1994
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VOORWOORD 1
DINSDAG 20 AUGUSTUS

AVONDSLUITING
Aanvang 22:00 uur
Locatie Het Anker

Samen zingen, bidden en luisteren naar het woord van God verbindt 
ons. Wij willen vanavond graag samen met u de dag afsluiten!

SUPTOCHT & KAMPVUUR
Aanvang 18:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 13+
Entree € 10,00

Kent u de nieuwste trend op watersportgebied al? Ter ere van ons 45-
jarig jubileum hebben wij de kanotocht eenmalig in een nog sportiever 
jasje gestoken. Dit jaar verruilen we de kano voor een SUP-plank, maar 
nemen wij wel de oude vertrouwde peddels mee. Ga met ons mee 
tijdens de stand-up paddling tocht en geniet van het water en de 
omgeving van Groningen! Na de tocht kunt u nog gezellig napraten 
tijdens een gezellig kampvuur bij Het Anker, waar we beginnen met de 
avondsluiting en de avond vervolgen met een hapje en een drankje. 
Kunt u niet mee tijdens de suptocht, maar houdt u wel van gezelligheid? 
Dan bent u van harte welkom bij de avondsluiting en het kampvuur met 
een hapje en een drankje!

Opgeven kan via de website, door een mail te sturen of via de 
opgavestrook achterin het boekje.

Krantenartikel  1978
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WOENSDAG 21 AUGUSTUS
JEUGD VAN VROEGER
Aanvang 12:30 uur
Einde.         16:30 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd       55+
Entree Vrije gift

In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt dit jaar de welvertrouwde 
Jeugd van Vroeger activiteit plaats op de woensdagmiddag. Er 
staat weer een mooi programma voor u klaar, namelijk een bezoek 
aan het Museumplein te Grootegast. Hier bevinden zich maar liefst 
drie musea onder één dak. Zo belooft het voor ieder een interessante 
middag te worden!

Ook al zijn wij in Grootegast, u waant zich in Uithuizermeeden bij het 
zien van de Meijstertoren. Deze staat namelijk in het LEGiO Museum 
nagebouwd. Tevens ziet u de ontwikkeling van Lego door de jaren 
heen en zijn er verscheidene bekende bouwwerken uit het Noorden 
te bezichtigen. 

Daarnaast zullen wij een rondleiding krijgen door het Victory Museum. 
Hier kunt u door middel van diorama’s een kijkje nemen in de 
oorlogsjaren van 1940 tot en met 1945. Verder is er een hele collectie 
te vinden met legervoertuigen. Hierbij kunt u denken aan tanks, 
auto’s en een heus vliegtuig. 

Museumdrukkerij is het laatste museum dat deze middag op de 
planning staat. Dit museum toont een beeld van de manier waarop 
boeken toentertijd werden gedrukt en er is een verzameling aan 
typemachines te bewonderen.

Tussen de bezichtigingen door is er tijd vrijgemaakt om te genieten 
van een heerlijk gebakje en een kopje koffie of thee. 

Staat u na het lezen van deze informatie ook te springen om mee te 
gaan, meld u dan aan voor deze gezellige middag. Opgeven kan 
via de website, door een mail te sturen of via de opgavestrook 
achterin het boekje. De musea zijn geschikt voor mindervaliden. 

Jeugd van Vroeger 2018  
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VOORWOORD 1
WOENSDAG 21 AUGUSTUS

MEIJSTERRACE
Aanvang 19:00 uur
Locatie Johan van Veenplein
Leeftijd 13+
Entree € 12,00 per team

Hij is weer terug van weggeweest, de 
enige echte Meijsterrace! Ook dit jaar zal 
de strijd om de Meijsterrace te winnen niet 
makkelijk worden maar het belooft zeker 
een spectaculaire avond te worden! Zijn 
jullie als team snel, slim en kunnen jullie 
goed samenwerken? Geef je dan snel op 
want vol=vol! 
Doe je niet mee met een team? Kom dan 
de andere teams aanmoedigen! 

Alle teams moeten bestaan uit 6 tot 8 
personen, waarvan 2 teamleden vrouw 
moeten zijn. 
Opgeven kan via de website, door een
mail te sturen of via de opgavestrook
achterin het boekje.

POPPENKAST
Aanvang 18:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Vandaag is het klusdag bij Jan Klaassen en Katrijn thuis, want het
dak van het huis moet gerepareerd worden. Jan Klaassen heeft al
zijn gereedschap bij elkaar gepakt en gaat het dak op. Maar kan
Jan Klaassen wel zo goed klussen? Katrijn denkt dat jullie hem wel
een handje kunnen helpen!
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VOORWOORD 1
WOENSDAG 21 AUGUSTUS

AVONDSLUITING
Aanvang 22:30 uur
Locatie Het Anker

De week is alweer doormidden, 
we zijn al weer bij de woensdag.  
Wat gaat de tijd toch 
ontzettend snel! Wij nodigen u 
graag uit voor vanavond om stil 
te staan bij het woord van God.

15

Avondsluiting 1995

Krantenartikel 1987



VOORWOORD 1
DONDERDAG 22 AUGUSTUS

KNUTSELUURTJE CIRCUS
Aanvang   10:30 uur
Einde 12:00 uur 
Locatie De Wijngaard
Leeftijd        3 t/m 7 jaar
Entree         € 1,00  

Komt dat zien, komt dat zien! De 
Vakantieweek maakt feest voor tien! 
Kom als leeuw, clown of acrobaat 
naar het leukste circus dat er bestaat!

Knutseluurtje 1992

Per ongeluk is het circus bij de Vakantieweek beland en alles staat op 
zijn kop. Wij maken er een leuke ochtend van, dus kom jij met ons de 
leeuwen temmen?

LEGOMIDDAG
Aanvang 14:00 uur
Einde 16:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 6 t/m 12 jaar
Entree € 1,00

Je speelt vast zelf weleens met lego, of bijna elke dag! Huizen, 
boten, auto’s of vliegtuigen? Alles kan! Maar wat is er nou nog leuker 
dan het spelen met lego? Het spelen met nog véél meer lego! Meer 
dan je ooit bij elkaar hebt gezien! Er zal deze middag zoveel lego zijn 
dat je niet uitgespeeld raakt! Wat je gaat bouwen mag je helemaal 
zelf weten! Jullie zijn deze middag de baas, dus kom allemaal naar 
Het Anker! Het belooft een heel groot lego-spektakel te worden! 
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Legomiddag 1981



VOORWOORD 1
DONDERDAG 22 AUGUSTUS

HAGENPREEK
Aanvang 20:00 uur
Locatie Mariakerk
Thema ‘Twijfel’

Iedereen heeft weleens last van twijfel…. toch?! Twijfel over dagelijkse
dingen, kleine dingen, maar ook over het geloof. Misschien voelt het
alsof jij de enige bent, maar vanavond gaan wij zien dat dat helemaal
niet zo is! Wat staat er in de Bijbel over twijfel en waarom zien wij twijfel
als iets negatiefs? Komt allen!

Hagenpreek  1993

POPPENKAST
Aanvang 18:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Jan Klaassen heeft vakantie, maar al zijn vriendjes zijn op vakantie. Hij
kan met niemand spelen en verveelt zich. Dan besluit Jan Klaassen te
gaan vissen. Hij hoopt hele grote vissen te vangen, maar tijdens het
vissen ontmoet hij een wel hele bijzondere vis, de mooiste vis van de
zee! Ga je vanavond mee op vis-avontuur?
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VOORWOORD 1
VRIJDAG 23 AUGUSTUS

SPRINGKUSSENFESTIJN
Aanvang 13:00 uur
Einde 15:30 uur
Locatie Sportpark Uithuizermeeden
Leeftijd Alle leeftijden
Entree € 3,00

En toen was het alweer vrijdag, de Vakantieweek is bijna ten einde 
gekomen. Maar niet voordat het spectaculair wordt afgesloten! Dit 
jaar doen wij dat met een super groot springkussenfestijn. De 
springkussens, stormbaan en de buikschuifbaan staan vanaf 13:00 uur 
klaar. Zoveel springkussens bij elkaar heb jij nog nooit gezien! Kom jij 
ook? 

Wil jij alle springkussens proberen? Vergeet dan vooral je droge kleren 
niet, want het wordt een spetterend feest! Ook alle ouders, opa’s en 
oma’s zijn van harte welkom en kunnen op het terras en genieten van 
een kopje koffie of thee met een heerlijk stukje taart!

POPPENKAST
Aanvang 18:00 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Hieper-de-piep Hoera! Jan Klaassen is vandaag jarig! Hij nodigt al zijn
vriendjes uit om op zijn verjaardagsfeestje te komen. Jan Klaassen wil iets
leuks gaan doen op zijn feestje, maar hij weet nog niet zo goed wat..
Misschien een feestje in de speeltuin? Of een feestje op de
kinderboerderij? Plotseling heeft Jan Klaassen een geweldig idee! Jullie
zijn allemaal uitgenodigd om op het feestje van Jan Klaassen te komen.
Neem jij voor hem ook een tekening mee?

Poppenkast 1982
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VOORWOORD 1
VRIJDAG 23 AUGUSTUS

CABARET
Aanvang 20:00 uur
Einde 22:30 uur
Locatie Het Anker
Leeftijd 13+
Entree € 4,00

Maak de kunstenaar in jezelf los! Vanavond staat alles namelijk in het
teken van de innerlijke creativiteit. Wij nemen jou mee op reis door de
experimentele wereld van de kunsten. Sta open voor al het onbekende
en bekijk de wereld door de ogen van Picasso. Vanavond gaan wij
samen opzoek naar de kunst van het cabaret. Het belooft een
hilarische avond te worden en met veel humor nemen wij de
kunstwereld op de hak!

Cabaret  1992

Cabaret  2014
AVONDSLUITING
Aanvang 22:30 uur
Locatie Het Anker

Wij sluiten vanavond niet alleen de dag af, maar ook de 45ste editie 
van de Vakantieweek. Laten wij samen deze geweldige week 
afsluiten door te zingen, te bidden en te luisteren. Graag tot dan!
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OPGAVESTROKEN

OPGAVESTROOK BOOTCAMP
Naam/namen:
Adres:
Telefoonnummer:
Bijzonderheden:

Bij vragen over deze activiteit kunt u bellen naar Eva Bulstra 06-30799971

Alle opgave stroken dienen voor 18 augustus ingeleverd te worden!
Voor alle activiteiten kunt u de opgavestroken inleveren bij: 
Eikenlaan 4
9982 LM Uithuizermeeden

OPGAVESTROOK SUPTOCHT
Naam/namen:
Adres:
Telefoonnummer:
Aantal personen:

□ Ik rij zelf en kan ...... personen meenemen.
□ Ik kom op eigen gelegenheid naar het Anker en wil 
graag meerijden.

Bij vragen over deze activiteit kunt u bellen naar Lisa Bergsma 06-81124435

OPGAVESTROOK JEUGD VAN VROEGER
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Aantal personen:

□ Ik rij zelf en kan ...... personen meenemen.
□ Ik wil graag opgehaald worden.
□ Ik kom op eigen gelegenheid naar Het Anker en wil 
graag meerijden.

Bij vragen over deze activiteit kunt u bellen naar Delana Hoekzema 06-12126293
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OPGAVESTROOK MEIJSTERRACE
Teamnaam: 
Naam teamcaptain:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Aantal personen:
Bijzonderheden:

Bij vragen over deze activiteit kunt u bellen naar Anne-Wil Oosterhuis 06-52880064

OPGAVESTROKEN
Alle opgave stroken dienen voor 18 augustus ingeleverd te worden!
Voor alle activiteiten kunt u de opgavestroken inleveren bij: 
Eikenlaan 4
9982 LM Uithuizermeeden

OPGAVESTROOK DONATEUR
Naam:
Adres: 
Postcode/plaats:
Emailadres:
Bedrag:

€ 5,00 € 10,00 € 15,00 Anders, namelijk ..

Wilt u de Vakantieweek financieel steunen en donateur worden? 
Vul dan onderstaande gegevens in en help ons om komende jaren 
de Vakantieweek te blijven organiseren!



VOORWOORD 1

8 AUGUSTUS T/M 14 AUGUSTUS 2020

GRAAG TOT VOLGEND JAAR!



VAKANTIEWEEKLEDEN 2019

Arnoud Medendorp
Martin Meeuwes

Anne-Wil Oosterhuis
Franciska Oosterhuis

Sharon Oosterhuis
Séline Polkerman

Anne-Joke Smit
Mariska Spijk
Sander Spijk

Sabine Til
Ellis Verstraete

Janiek Weening
Nienke de Weert

Eline Werkman
Elmen Westerdijk

Lisa Bergsma
Tjitske Biewenga
Wietske Biewenga
Renske Boerma
Eva Bulstra
Liona Dekker
Jolien Dekker
Wouter van Dijken
Karin Dijkstra
Sofie Dijkstra
Anthon den Hartogh
Delana Hoekzema
Anne Klein
Tom Klein
Anouk Lanting

www.vakantieweekuithuizermeeden.nl
Voor foto’s en meer informatie ga naar:


