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Tuinfakkels maken, één van de vele activiteiten tijdens de ZAP-week.

Meer foto’s op www.denoordoostpolder.nl/fotonieuws

‘Was het iedere week maar ZAP-week’
De huttenbouwweek en de ZAP-week in Emmeloord worden beide in dezelfde week gehouden.
‘Maar dat bijt elkaar niet’, weet coördinator Ingrid Snels, ‘we zitten allebei vol’.
EMMELOORD
Er was vorige week volop te
doen in Emmeloord voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. 120 kinderen deden
mee aan de huttenbouwweek
en 175 aan de ZAP-week.
De ZAP-week werd voor de
achtste keer gehouden. ZAP
staat simpelweg voor zomeractiviteitenplein en wordt
gehouden op het plein en in
het schoolgebouw van de
Zonnebloemschool. ‘Bedoeld
om kinderen met en zonder
beperking met elkaar te laten
spelen’, vertelt Snels. ‘Het is
laagdrempelig, iedereen mag
meedoen. En het is bij de
Zonnebloemschool, wat het
voor de kinderen die hier op
school zitten heel vertrouwd
maakt.’ Om dezelfde reden

blijft het concept ook vrij
constant met nu en dan een
nieuwigheidje. Dat was donderdag een kunstijsbaantje.
Yara van Schendel (10) uit
Emmeloord vindt echt ijs
leuker: ‘Maar nu kan ik tegen
iedereen zeggen dat ik in de
zomer geschaatst heb’. Dat er
in de ochtend een paar fikse
buien vielen maakt haar niets
uit: ‘Toen had ik lekker de
ruimte op de ijsbaan, ik was
de enige’. Yara is enthousiast
over alle activiteiten en vindt
het fijn dat de ZAP-week
gehouden wordt. Op vakantie
gaat ze niet, ‘we zijn in de
meivakantie al naar Denemarken geweest’.
Tamara van Dijk (12), leerling
van de Zonnebloemschool,
deed vorig jaar ook al mee

aan de ZAP-week. Wat haar
betreft mag het iedere week
van de zomervakantie wel
ZAP-week zijn, ook al gaat ze
nog met de camper weg. Ze
bindt de vierjarige Natalia
Hakvoort haar schaatsen
onder. Ik ken haar goed en ik
houd haar goed in de gaten.
Maar daarnaast heeft ze ook
nog tijd om zelf wat leuks te
doen. De beautysalon is een
van haar favorieten.
Tamara’s vriendin Ingrid Bos
(11) van Urk doet al voor de
vierde keer mee. ‘Thuis verveel ik me soms, maar hier
doe je alleen maar leuke
dingen.’
Tot die leuke dingen behoren
verder tuinfakkels maken,
een kussentje in elkaar zetten, bouwen met Knex, bak-

ken, een krant maken, knutselen; en alles onder het
mom van niets moet, alles
mag.

Vrijwilligers

Alles gebeurt veilig binnen de
hekken van de Zonnebloemschool. Niemand betreedt of
verlaat ongezien het plein.
Zo’n 120 vrijwilligers zijn een
dagdeel tot de hele week bij
de ZAP-week betrokken.
Snels, in het dagelijks leven
leerkracht aan de Zonnebloemschool, zet haar vakantie er nog graag even voor
opzij. ‘Dat weet iedereen in
mijn omgeving. De eerste
twee weken zijn voor de
ZAP-week.’
tekst en foto Margé Hof

