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ZOMER 2021

dit boek is van:

Een boek om mee 
te knutselen en te 

ver(f)knoeien!

Goed Bezig



�

Fijne 
vakantie!

Je bent deze vakantie waarschijnlijk thuis. Toch hoef 
je je niet te vervelen met dit doeboek! In dit boekje 
mag je kleuren, scheuren, knippen en plakken. Je 
mag er zelfs mee gooien of voetballen, zolang jij 
maar doet wat je leuk vindt. Ook staat dit boekje vol 
activiteiten die je kan doen in de buurt. 
Niks is fout, alles goed!

IntrO�

Voeg zelf 
paginanummers 

toe! 
Begin hier 



Naam:  

Leuke bijnaam: 

Leeftijd: 

Lievelingsdier: 

Lievelingskleur: 

Mijn hobby’s: 

Mijn familie: 

Mijn vrienden/vriendinnen: 

Mijn sport:  

Mooiste plek waar ik ooit ben geweest: 

Lievelingsliedje om op te dansen: 

Vingerafdruk met verf of inkt: 

WiE BEn jIj?

Plak hier je foto 
of teken jezelf! 



Droog een bloemetje tussen deze pagina’s. Pluk een bloem, 

leg ‘m tussen deze pagina’s en plaats een zwaar boek op het 

doeboek. Plak de bloem daarna op. Als je het leuk vindt kun nog 

meer verschillende bloemetjes drogen en plakken. Zoek uit hoe 

ze heten en schrijf de naam ernaast. 
�

<- Vergeet de paginanummers niet! :) 

�

� �

BlOEmEn dROgEn



� �
Enne, niet stiekem 

bloemen uit de tuin van 
de buren plukken hè. ..

Vergeet de paginanummers niet! :) -> 
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in BEwEgIng!

Teken lijnen terwijl je in beweging 
bent. Tijdens het skeeleren, springen, 

traplopen, rennen, hinkelen… 



� �
Probeer er daarna 
een mooie tekening 

van te maken!

Vergeet de paginanummers niet! :) -> 



Verstop een schat en maak op deze pagina 
een schatkaart. Laat iemand anders de 

schat zoeken.

ZOEk dE schat

Veeg een nat theezakje 

over het papier, dan ziet 

hij er echt uit als een 

ouderwetse schatkaart!
Geef je mij 

een tof 
kleurtje?



WatERvErvEn

Kleur de hele pagina in met stiften. 
Maak daarna de pagina nat met een 
plantenspuit, een doekje, een kwast 
met water of doop de hele bladzij 
heel kort in een emmer met water. 

Tadaa! Je eigen kunstwerk! 



Scheur de pagina hiernaast eruit en 
vouw er een bootje van. 

 � VERSIER JE BOOTJE, BIJVOORBEELD MET EEN PIRAAT, EN TEST BIJ EEN ZWEMBAD OF EEN MEERTJE HOE LANG HIJ KAN VAREN!

BOOtjE varEn

OF BEKIJK DIT FILMPJE

1.
2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.







Tegenstander:    Score:

Pas op, trap niet je eigen boekje om

BOEkjEsvOEtBallEn

Zoek iemand met een zomerboekje op en speel een 
potje boekjesvoetbal! Zet buiten allebei je boekje 

rechtop op de grond en probeer het boekje van de 
ander om te schieten met de voetbal.

Houd hieronder bij wie er 
gewonnen heeft.

� �



vErZaMEling

Ga naar buiten en zoek alle dingen op 
deze pagina om de verzameling compleet 
te maken. Gebruik plakband of lijm om 

het op de plakken.

Grassprietjes

Klein takje

Zand 
(uitdaging om 

op te plakken   )



Blaadje

Steentjes

Iets wat niet in de natuur 

hoort (papiertje, plastic)

Bloemetje

Andere leuke dingen 

die je vindt



Doe samen met je boekje de ice bucket challenge. 
Houdt het doeboek in je handen en laat iemand een 
emmer koud water over je heen gooien. Je mag het 
boekje natuurlijk ook als dakje gebruiken om zo toch 

een beetje droog te blijven.

IcE BucKEt challEngE

lekker
fris hoor!



  Maandag 16 tot en met woensdag 26 augustus
 20 minuten les tussen 15:30 en 20:00 uur
 Muziekhuis Souman, Rendementstraat 1

Kijk voor meer informatie een aanmelden op: www.mecmuziek.nl

  Doordeweeks geopend van 15:00 tot 21:00 uur, in het weekend 
geopend van 10:00 tot 21:00 uur 

 Ossenkamp 3

Kijk voor meer informatie en de toegangsprijzen op: 
www.avontura.nl/krazykangaroozwolle

HATTEMERBROEK

ZWOLLE

PROEFLES MEC MUZIEK
Wil je een instrument leren spelen? Je kan een gratis eerste 
proefles volgen! Krijg daarna de eerste maand  
10% korting op het lesgeld met de code MEC10WEZEP.

KRAZY JUMP
Kom lekker jumpen in het leukste trampolinepark van Zwolle! 
Samen met de jumprangers maken we er een mooie dag van.
Bij vertoon van dit doeboekje spring je met maximaal 3 
personen het tweede uur gratis!

 AANMELDEN
VERPLICHT

ZONDER
AANMELDEN

VANAF 
6 JAAR

VANAF 
8 JAAR

actIvItEitEn



  Elke donderdag
 18:00 - 19:00 uur
 Bovenheigraaf 59

Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op:  
www.zero-freerunning.nl/proefles

  Dinsdag t/m zondag
 11:00 – 17:00 uur
 Heerderstrand, Ossenbergweg 

Kijk voor meer informatie en voor reserveren op:  
www.pitchenputtheerde.nl

‘T LOO

HEERDE

PROEFLES FREERUNNING
Volg twee gratis proeflessen en wordt opgeleid 
tot echte freerunner! 

MIDGETGOLF
Kom gezellig midgetgolfen bij het Heerderstrand. 
Krijg €1 korting bij vertoon van dit doeboekje! Maximaal 
twee personen per boekje.

 AANMELDEN
VERPLICHT

 AANMELDEN
VERPLICHT

VANAF 
8 JAAR

ALLE 
LEEFTIJDEN

€5,50

actIvItEitEn



  Dinsdag 24 augustus 
 10:00 – 11:00 uur – 6 - 9 jaar 

 11:30 – 12:30 uur – 9 - 12 jaar
 14:30 – 15:30 – 6 - 9 jaar 
 16:00 – 17:00 uur – 9 - 12 jaar 
 17:30 – 18:30 uur - 13+

 Rondweg 9B

Meld je aan via: info@dansstudiodiance.nl
WEZEP

KIDS ACROBATIEK
Doe mee met een gratis proefles van een mix van paalgym en 
(lucht)acrobatiek: aerial silk en aerial hoop. 

 AANMELDEN
VERPLICHT

VANAF 
6 JAAR

5-RITTENKAART KIDS ACROBATIEK
Volg 5 groepslessen kids acrobatiek in Wezep voor slechts  
€19,95 i.p.v €29,95!

Bon geldig t/m 31 oktober 2021.

Kijk voor meer informatie op: www.dansstudiodiance.nl

actIvItEitEn



  Woensdag 7 juli
 14:30 – 16:30 uur
 Tienerhonk, Stouwdamsweg 4

Aanmelden via www.goedbezigoldebroek.nl.

  Woensdag 4 augustus
 15:00 – 16:30 uur
 Tienerhonk, Stouwdamsweg 4

Aanmelden via www.goedbezigoldebroek.nl.

OLDEBROEK

OLDEBROEK

ZOMERACTIVITEIT 
Om de zomer in te gaan organiseren we een te gekke middag 
met allerlei leuke zeskamp spellen.

MEIDENACTIVITEIT
Kom samen met je vriendin/klasgenoot/buurmeisje voor 
een gezellige middag. 

 AANMELDEN
VERPLICHT

 AANMELDEN
VERPLICHT

GROEP 
7 & 8

GROEP 
7 & 8

actIvItEitEn



  Woensdag 14 juli
 14:00 – 16:00 uur
 Oude Meidoornschool, Meidoornstraat 20

Aanmelden via www.goedbezigoldebroek.nl.

  Dinsdag 3 augustus
 14:00 – 15:30 uur
 Oude Meidoornschool, Meidoornstraat 20

Aanmelden via www.goedbezigoldebroek.nl.

WEZEP

WEZEP

MEIDENACTIVITEIT
Kom samen met je vriendin/klasgenoot/buurmeisje voor 
een gezellige middag. 

WORKSHOP STRIPTEKENEN
Onder begeleiding van een striptekenaar 
werk je aan jouw superheldenstrip. 

 AANMELDEN
VERPLICHT

 AANMELDEN
VERPLICHT

GROEP 
7 & 8

GROEP 
7 & 8

actIvItEitEn

€2,00



KINDERBOERDERIJ 
DE VOSKUILERHOEVE
Allerlei dieren, speeltoestellen en speelgoed.

 Honingweg 16, Wezep
www.voskuilerhoeve.nl

HEERDERSTRAND
Ga lekker afkoelen in het water of picknicken op het strand.

 Ossenbergweg 1, Heerde

RECREATIEPLAS LANDGOED ‘T LOO
Kom lekker chillen bij het water.

 Looweg 47, ‘t Loo
www.landal.nl/parken/landgoed-t-loo

FRUIT PLUKKEN BIJ 
FRUITTUIN VERBEEK
Pluk zelf frambozen, rode kruisbessen en blauwe bessen.

 Vierhuizenweg 5, Oldebroek
www.fruittuinverbeek.nl

KABOUTERBOS WEZEP
Ga op zoek naar de kabouters op de Wezepsche heide. Volg het 
pad langs snackbar Anytyme aan de Stationsweg in Wezep. Bij de 
splitsing ga je rechtsaf. Bij de volgende splitsing loop je rechtdoor.  
Na ongeveer een meter of tien zie je links de eerste kabouters…  

in dE BuuRt

IJSBOERDERIJ IJSCOWD
Speelboerderij met skelters en trampolines en zelfgemaakt ijs.

 Hilsdijk 100, Hattem
www.ijscowd.nl



Ga er op uit 
met korting!

KORtIng Op  
hEERlIjK fRuIt!
Deze zomer 10% korting bij aankoop van onze 
vitamine C-toppers sinaasappels, kiwi en 
aardbeien!

MEt kOrting naaR  
hEt zWEMBad!

Deze bon geeft recht op toegang tot 

zwembad De Veldkamp in Wezep met 

korting. Tegen inlevering van deze bon 

betaal je voor 1 persoon €4,60. 

Maximaal 2 personen per bon. 



Partners Goed Bezig Oldebroek 

volg Goed Bezig 
ook op 

social media!
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fijne zomer!


