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WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuke vakantie want wij organiseren
allemaal leuke activiteiten voor jong en oud! Voor alle
activiteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt
verzameld bij de piramide. Bij slecht weer of onvoldoende
deelname wordt er altijd een vervangende activiteit
georganiseerd. 

Deelname aan het recreatieprogramma en het gebruik van
de faciliteiten is geheel voor eigen risico.

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Zaterdag 28 april
14:00 uur Kleuren

Gezellig een uurtje kleuren in de piramide.
Wij zorgen voor wat lekkers.

20:00 uur Bingo
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
veel gezelligheid.  

Maandag 30 april
MEIVAKANTIE 

10:00 uur KIDSCLUB: Flamingo
Het is roze, heeft een lange nek en enorm
lange poten! Kom deze tropische vogel
vandaag knutselen.

13:30 uur Paardenmiddag manage
Boeyenkamp 
Een gezellige paardenmiddag op manage
Boeyenkamp. 
Maak een prachtige huifkar tocht door de
weilanden rondom Cornwerd, borstel de
liefste paarden en leer de manage beter
kennen. 

Opgeven is verplicht en kan na het
knutselen om 11 uur.
Let op vol=vol.

LET OP! IEDER DIENT OP EIGEN
GELEGENHEID NAAR DE MANAGE TE
GAAN!       
Kosten € nog onbekend

www.boeyenkamp.nl
Adres: Sotterumerdijk 15, 8753 JA
Cornwerd
Reistijd auto: 9 minuten 
Reistijd fiets: 20 minuten

14:00 uur De grote Beroepen-Quiz 8+
Wat weet jij allemaal over verschillende
beroepen en wie weet het beroep als eerste
te raden? Een snelle grappige quiz voor
iedereen vanaf 8 jaar.

16:00 uur Levend Party & Co
Een supergezellig gezinsspel met liplezen,
uitbeelden, tekenen, verboden woord en
vragen. Lachen, gieren, brullen met dit
gezellige spel! Neem iedereen mee!

Dinsdag 1 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Boerderij

Vandaag kun je een eigen boerderij vol met
dieren komen knutselen!

14:00 uur Kano varen op locatie 10+
Tijdens deze prachtige kanotocht van 6,5
km vaar je door de binnen wateren en geniet
je van de prachtige landerijen en de natuur.
Opgeven is verplicht en kan na het
knutselen om 11 uur.
Let op vol=vol.

LET OP! IEDER DIENT OP EIGEN
GELEGENHEID NAAR DE
KANOVERHUUR DE GAAN!       
Kosten €2,50 p.p.

www.derozenpastorie.nl
Adres: Boppesteech 3, 8755 JJ
Idsegahuizum
Reistijd auto: 7 minuten 
Reistijd fiets: 15 minuten

16:00 uur Rirariteitentocht
Er zijn vreemde dingen aan de hand. Er
klopt iets niet! Ben jij een goede speurneus
en weet jij de rare dingen op te sporen? 
Ben jij de beste samen met je team tijdens
dit toffe spel?!

19:30 uur Allerlei spelletjes met de voetbal
We doen leuke voetbalspelletjes!

Woensdag 2 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Iets met verf en wc

rolletjes
Benieuwd wat we gaan knutselen? Kom
gezellig langs.

14:00 uur Meiden middag

KOM JE VANMIDDAG OOK NAAR DEZE
GEZELLIGE MEIDENMIDDAG IN DE
PIRAMIDE? We gaan allemaal dingen
doen die meiden fantastisch vinden!
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14:00 uur Kids bootcamp vanaf 8 jaar
Plaats: Piramide 
Bootcamp is een methode bedacht om
Amerikaanse soldaten te trainen.
Touwtrekken, tijgeren, klimmen, springen,
kruipen, estafettes, balspelen, tikspelen
etc… Doel van onze lessen is om je fitter en
sterker te voelen. Dit alles in de buitenlucht
op je eigen niveau.

20:00 uur Jeugdfilm 
Plaats: Warehouse
Een film voor alle leeftijden.
Kijk op de borden bij de receptie welke film
vanavond draait. 

Donderdag 3 mei
10:00 uur Paardrijden

De paarden staan al op je te wachten! Bij
het treintje of voor de receptie. Je kan ook
geschminkt worden of een mooie kleurplaat
kleuren. Muziek erbij altijd gezellig. 

14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 12 jaar
20, 3, 43, 9 Bingo! Leuke prijzen winnen?!
Bij slecht weer in de piramide anders in het
kindertheater. 

16:00 uur Het grote Ei-Ruil-Spel
Jij krijgt een ei, maar wat krijg je ervoor
terug? Welk team zal het lukken om met het
grootste voorwerp terug te komen?

20:00 uur Glitter & Glamour kids disco
Plaats: Kinderboerderij 
Trek je mooiste kleren aan die je hebt en
kom als een echte ster naar de enige echte
Glitter & Glamour kids diso!

Vrijdag 4 mei
10:00 uur Snoepknutselen

Iedere vrijdag maken we de mooiste
creaties van snoep. 
Kom langs en bouw je eigen kunstwerk.
Benieuwd wat we deze week gaan maken?
Kom gewoon langs en laat je verassen!

14:00 uur Iets huren

Het blijft alleen nog een verassing wat! 
In 2018 meer bekend!

20:30 uur De Geluksvogel-Show 10+
Alles draait in deze spelshow om geluk! Wie
is de grootste geluksvogel?

Zaterdag 5 mei
14:00 uur Kleuren

Kom gezellig langs en laat zien hoe creatief
je bent met kleuren! Wij zorgen voor wat
lekkers. 

20:00 uur Bingo
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Maandag 7 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Onderzeeboot

We maken vandaag een onderzeeboot! Heb
jij enig idee hoe een onderzeeboot eruit
ziet?

14:00 uur Jeus de boules
Plaats: Plein 
Gooi jij vanmiddag ook een balletje mee?

Dinsdag 8 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Ananas doosje

We maken vandaag een tropisch
opbergdoosje in de vorm van een ananas!

14:00 uur Sport of Spel
Lekker sportief? Of toch een spannend
spel?
Kom je ook?

Woensdag 9 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Moederdag knutsel

We maken deze morgen een mooie knutsel
voor de liefste moeders van de hele wereld!

14:00 uur Flessenverdediger
Kom vandaag dit mega-gave spel doen!

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

10:00 uur Paardrijden
De paarden staan al op je te wachten! Bij
het treintje of voor de receptie. Je kan ook
geschminkt worden of een mooie kleurplaat
kleuren. Muziek erbij altijd gezellig. 

14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 12 jaar
Leuke prijzen winnen. Mocht er niks voor je
tussen zitten kun je altijd nog iet uitzoeken in
de DKS shop. Bij slecht weer in de piramide
anders in het kindertheater. 

16:00 uur Scavenger Hunt (zoeken met je
mobiel)
Met je mobiele telefoon op jacht naar alle
voorwerpen die op je zoekkaart staan, dat is
Scavenger Hunt! Ben jij een goede
speurneus? Vanaf 8 jaar.
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Vrijdag 11 mei
10:00 uur Snoepknutselen

Iedere vrijdag maken we de mooiste
creaties van snoep. 
Kom langs en bouw je eigen kunstwerk.
Benieuwd wat we deze week gaan maken?
Kom gewoon langs en laat je verassen!

14:00 uur Sterren-Handtekeningen-Spel
Heel Hollywood is uitgelopen en er lopen nu
overal sterren rond! Lukt het jou om van alle
sterren een handtekening te bemachtigen?

20:30 uur Minute To Win It!

Een spannende spelshow waarbij je
verschillende spelletjes moet volbrengen
in 1 minuut! Wie kan dit zenuwslopende
spel aan? Een super gezellige leuke
spelshow om mee te doen vanaf 10 jaar of
om met de hele familie naar te kijken!

Zaterdag 12 mei
10:00 uur Kleur wedstrijd

Wie maakt de mooiste tekening?! Jullie
hebben een uur de tijd, de prijsuitreiking is
na de kinderbingo! Wie gaat er met de
hoofdprijs vandoor?

16:00 uur Smikkel Picknick Party!
Neem je eigen lekkers mee, dan zorgen wij
voor limonade en natuurlijk te gekke
spelletjes.

20:00 uur Bingo
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Zondag 13 mei
Moederdag

Maandag 14 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Coole Brillen

We maken supergave brillen! Maar wacht
nog even... we gaan eerst dansen om lekker
wakker te worden!

Dinsdag 15 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Superhelden kleurplaat

Welke superheld kies jij uit om mooi te
kleuren? Tot straks. 


