Recreatieprogramma
Hemelvaart
30 Mei tot en met 05 Juni
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

DONDERDAG 30 MEI
Hemelvaartsdag
10:00 uur

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

14:00 uur

Kinderbingo
15, 13, 50, 1 Bingo! Leuke prijzen winnen?! Bij slecht weer in de piramide anders in het
kindertheater.

19:30 uur

Kinderdisco tot 12 jaar
Trek je mooiste kleren aan en kom gezellig dansen in de kinderboerderij!

21:00 uur

Blacklight disco 12+
Vrienden leren kennen, dansen, gek doen, het kan allemaal op deze teen blacklight disco.
Iedereen zal worden versierd met blacklight verf bij de ingang!
Witte kleding is aan te raden voor een beter effect.

VRIJDAG 31 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!
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14:00 uur

Oud-Hollandse Spelen
Doe mee met spijkerpoepen, koekhappen, zaklopen en nog veel meer echte Hollandse
spelletjes! Voor jong en oud en het hele gezin!

16:00 uur

Kids bootcamp vanaf 8+
In een Kids Bootcamp clinic zijn de kinderen sportief bezig, met een speels karakter. Plezier
hebben met elkaar en tegelijkertijd lekker bewegen staan hierin centraal!

20:00 uur

Big Selfie Game
Weet jij met jouw team, aan de hand van onze selfies, de juiste locaties te vinden om de exact
zelfde selfie te maken? Heb je het goed? Dan krijg je de volgende foto om de volgende locatie te
vinden! Wie vind de meeste locaties? Neem je eigen camera of telefoon mee!

ZATERDAG 01 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Miniatuurdorp
We maken deze morgen een miniatuurdorp en we hebben jouw hulp hard nodig! Kom een huisje
knutselen en zet deze in ons dorp. Dit wordt vast en zeker het mooiste en leukste dorp van heel
de wereld!

16:00 uur

Slijm maken
Wil jij ook je eigen slijm maken? Geef je dan snel op bij het animatieteam!

20:00 uur

Bingo
Vanavond om 20.00 uur start de bingo wederom met super mooie prijzen! Wie doet er mee?

MAANDAG 03 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Blaastekening
Blaas zo hard als je kunt en maak er iets moois van!

DINSDAG 04 JUNI
10:00 uur

Kleuren
Kom gezellig langs en laat zien hoe creatief je bent met kleuren!

WOENSDAG 05 JUNI
Het programma vanaf 6 juni is verkrijgbaar op de receptie
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