
Activiteitenprogramma kinderen van 2 t/m 8 jaar

Dinsdag 27 december 
Voorlezen in pyjama. 18.30 uur, bibliotheek Veghel.

Woensdag 28 december 
Peuteruurtje. 10.00 uur, bibliotheek Veghel.

Woensdag 28 december 
Peuteruurtje. 10.00 uur, bibliotheek Schijndel.

Dinsdag 3 januari
Voorlezen in pyjama. 18.30 uur, bibliotheek Veghel.

Woensdag 4 januari
Voorlezen in pyjama. 16.30 uur, bibliotheek 
Sint Oedenrode.

Woensdag 28 december en 4 januari
Kinderactiviteiten bij Natuurtuin ‘t Bundertje.  
14.30 tot 16.30 uur, Natuurtuin de Bunders, 
Patrijsdonk 53a Veghel. 

Donderdag 29 december 
Bosuitje met de natuurwijzer in het Geerbos Veghel 
14.00  uur, verzamelen op parkeerplaats Geel/Zwart. 
Zorg voor kleren die vies mogen worden.

Donderdag 5 januari 
Theater voor kinderen met Tijl Damen. 
Samen dansen, zingen en meedoen!
9. 30 tot 10.15 uur
Loop’r Olland, Pastoor Smitsstraat 40.

ACTIVITEITEN  
KERSTVAKANTIE
KINDEREN EN 
JONGEREN 
UIT MEIERIJSTAD

Donderdag 5 januari 
Theater voor kinderen met Tijl Damen. 
Samen dansen, zingen en meedoen!
12.45 tot 13.30 uur 
De Lapvoet Veghel, De Leest 45.

Donderdag 5 januari 
Theater voor kinderen met Tijl Damen. 
Samen dansen, zingen en meedoen!
16.00 tot 16.45 uur
Bibliotheek Schijndel, Markt 20.

Zaterdag 2 januari t/m zondag 8 januari 
Een fantasierijke wandelroute voor kinderen in het 
bos Diependaal. Ga je mee op zoek naar 10 verstopte 
deurtjes? Alle informatie + iets lekkers is op te halen bij 
’t Roois Gasthuisje, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode. 
Let op de openingstijden!

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
Een speur-zoektocht naar de Sneeuwpoppen in het 
centrum van Sint-Oedenrode.
Voor kinderen is er een kleine attentie te verdienen. 
Alle informatie is op te halen bij ’t Roois Gasthuisje, 
Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode. 
Let op de openingstijden!

Hallo allemaal,

In de kerstvakantie staan er weer leuke en sportieve activiteiten op het programma, heb jij de leeftijd tussen de 2 en 
8 jaar? Doe dan mee! Je mag aan meerdere activiteiten meedoen. Je hoeft je niet aan te melden, maar heb je vragen, 
mail dan naar bewegen@meierijstad.nl.



Activiteitenprogramma jongeren van 9 t/m 17 jaar

Donderdag 29 decenber
Glow in the Dark voetbal toernooi.
Sporthal de Bunders Veghel

Woensdag 4 januari
IJshockey toernooi.
IJsbaan Schijndel

Donderdag 5 januari
Springkussen parcours
Sporthal De Streepen Sint-Oedenrode

ACTIVITEITEN  
KERSTVAKANTIE
KINDEREN EN 
JONGEREN 
UIT MEIERIJSTAD

Hallo allemaal,

In de kerstvakantie staan er weer leuke en sportieve activiteiten op het programma, heb jij de leeftijd tussen de 
9 en 17 jaar, dan kan jij jezelf aanmelden! 

Op donderdag 29 december is er een super gaaf Glow in the Dark voetbal toernooi in sporthal de Bunders in 
Veghel van 13.00 tot 17.00 uur.

Op woensdag 4 januari is er een uitdagend ijshockey toernooi op de ijsbaan in Schijndel van 09.00 tot 12.00 
uur. Heb je zelf schaatsen, neem die dan mee! Op de schaatsbaan kunnen er eventueel schaatsen gehuurd 
worden, dit bedraagt 4 euro per paar. 

Op donderdag 5 januari is er een springkussen parcours in de sporthal de Streepen in Sint-Oedenrode van 
13.00 tot 17.00 uur. Zet jij de snelste tijd neer?

Ben jij na het lezen van dit bericht enthousiast geworden over één of meerdere activiteiten, dan kan je je 
aanmelden via bewegen@meierijstad.nl onder vermelding van je naam en leeftijd. Je mag je voor meerdere 
activiteiten aanmelden!


