
OPENINGSTIJDEN VAN 07:00 TOT 19:00
VOOR-NASCHOOLSE OPVANG
WIJ HEBBEN EEN LAAG UURTARIEF
FLEXIBELE OPVANG
HUISELIJKE SFEER
WIJ ZITTEN CENTRAAL TUSSEN 13 SCHOLEN
WIJ BIEDEN DE HOOGSTE KWALITEIT
IEDERE DAG EEN HEERLIJKE WARME MAALTIJD
ELKE DAG LEUKE ACTIVITEITEN

VOOR JOUW KIND HET BESTE TWEEDE THUIS!

VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN VIA:
INFO@MOVIEKIDSDEOSCARS.NL

OF KIJK OP ONZE WEBSITE:
WWW.MOVIEKIDSDEOSCARS.NL

Tel: 036-5253729
06-57484218

@moviekidsdeoscars

@moviekidsdeoscars

VOOR MEER INFORMATIE, GA NAAR SMOA.NL

SPONSORS

JLYONN

COMBINATIE 16 THE BLOCKPARTYB.L.F FAMILY

DJ AKSHAYCINTA EVISTAR
JONATHAN BAIJ

HOST

GrATIS
ENTREE

ZONDAG 14 AUGUSTUS 10.00 - 22.00



Surant

FLEE EVENTS, VOOR SPORTIEVE 
EVENEMENTEN MET PASSIE, 
GEVOEL EN PLEZIER! 

CHIETSANA KIDS ISLAND

Simshi Dance

De missie van stichting Surant is om 
met een gelijkwaardige en toekomst-
gerichte benadering (ex-)gedetineer-
den actief, betrokken, persoonsge-
richt en praktisch te begeleiden op 
de vijf leefgebieden om hun zelfred-
zaamheid te vergroten.   

Hoe wij helpen:

Het moderne gevangeniswezen heeft een persoonsge-
richte benadering. Samen met onze vrijwilligers staan wij 
casemanagers bij om een maatwerktraject in te richten 
voor gedetineerden. Zo is elke benadering persoonlijk 
en daardoor meestal doeltreffend.  Vrijwilligers worden 
ingelicht met alle benodigde informatie, daarbij worden zij 
geïnstrueerd om zich te houden aan de basis principes en 
alle gestelde regels

- Samen een stap verder - 

FLEE Events staat voor sportieve evenementen voor ieder-
een, ook met een smalle beurs. Waar met passie, gevoel 
en plezier een onvergetelijk evenement neergezet wordt 
waarbij de wensen van de klant overtroffen worden.

FLEE Events is inzetbaar bij alle soorten evenementen 
maar is gespecialiseerd in sportevenementen.

Onze missie is om unieke evenementen (mede) te organi-
seren waar nog lang en positief over wordt gesproken.

Kijk voor meer informatie en zijn portfolio op 
www.fl ee.events

ChietSana Kids Island maakt haar entree op het 
Lumiere Festival in Almere. Een afgebakend terrein met 
sport en spel en waar kinderen helemaal los kunnen gaan. 

Het programma van zondag 14 augustus) ziet er als 
volgt uit:

• 10. 00 - 11.00 kleurwedstrijd

• 11.00 - 12.00 stoelendans 

• 12.00 - 19.00 diverse spellen zoals: 

We hebben open podium, waarbij kinderen mogen dan-
sen, zingen, hun idool mogen nadoen, een muziek instru-
ment bespelen en ga zo maar door. Voor elke deelnemer 
hebben we een prijsje. 

Charity from the bottom of our hearts 

Lieve groet, 
Team ChietSana

luchtkussen
zaklopen
skippyballen
hoelahoep

touwtje sprin-
gen
schminken of 
henna tattoo

grabbelton
traktatie
presentje 

Voor meer infromatie: 06-52441908

Wij doen schoonmaakwerk van 

de hoogste kwaliteit bij bedrijven en 

particulieren.

Verhuur van professioneel geluid 

voor feesten en evenementen, dj, 

band, sportverenigingen, scholen en 

vergaderingen. 

Veilig en snel zonder tussenkomst 

van derden. Voor nationale 

koeriersdiensten zijn wij u graag 

van dienst.

Aanwezig werving en selectie van 
de Politie en Defensie

S m o a
presents

Zondag 14 augustus 2022
10:00u – 11:00u DJ Akshay
11:00u – 11:30u Dansgroep + DJ Akshay
11:30u – 12:15u  opbouw + soundcheck

MegaVibesBand en DJ
12:15u – 13:15u MegaVibesBand
13:15u – 14:00u opbouw + soundcheck BLF DJ
14:00u – 15:00u BLF
15:00u – 15:45u    opbouw + soundcheck 

Combinatie 16 DJ

15:45u – 17.00u Combinatie 16
16:45u – 17:30u  opbouw + soundcheck 

The Band DJ
17:30u – 18:30u The Band
18:30u – 19:15u  opbouw + soundcheck 

Blockparty Dj
19:15u – 20:15u  Blockparty met 

vooroptreden Jlyon/Tych
20:15u – 20:45u opbouw Sabrosso DJ
20:45u – 22:00u Sabrosso

Beste bezoekers

Van harte welkom op deze 16 editie van het lumiereparkfestival

Het thema van het lumiereparkfestival dit jaar is diversiteit. Hiermee 
willen wij de visie van de stichting naar voren brengen . SMOA wil 
namelijk mensen en groepen van verschillende nationaliteiten bij 
elkaar brengen  Ook dit jaar had het festival niet tot stand kunnen 

komen zonder hulp mvan sponsors , bestuur, adviseurs, 
en vrijwilligers. Wij willen dan ook alle medewerkers van het 
festival van harte bedanken voor hun inzet Wij wensen u veel 

plezier op het festival

Glen Leeuwin voorzitter SMOA, Initiatiefnemer Lumiëreparkfestival 

Braderie  De hele dag staat er een gezellige Markt waar verschillende producten te 
 vinden zijn. Heerlijke gerechten,  producten, kleding , sieraden en nog veel meer.


