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Animatieprogramma

Pasen & April
2 t/m 24 april 2022 

Animatieprogramma



     

 

Dagelijks geopend, tijden onder voorbehoud

Recep�e    09:00 - 18:00 uur
Winkel    08:00 - 18:00 uur
Airtrampoline   09:00 - 21:00 uur
Zwembad   09:00 - 20:00 uur
Indoorspeeltuin   09:00 - 21:00 uur

  Restaurant & Snackbar  
Vrijdag 15 april 14:00 - 22:00 uur      
Zaterdag 16 april 11:00 - 22:00 uur      
Zondag 17 april 11:00 - 22:00 uur
Maandag 18 april 12:00 - 19:00 uur

Paasweekend
Vrijdag 15 april
 

10:00 uur Kidsclub: Koekjes Trommel
  We maken een koekjestrommel om jou koekjes in te 
                     bewaren!
13:00 uur Koekjesbakken!
  Vandaag gaan we heerlijke Paaskoekjes bakken! 
                     Mmm welke vorm krijgt jouw koekje?
15:00 uur Hazenjacht
  We doen allemaal verschillende �kspelletjes voor jong 
                     en oud! Ben jij zo snel als een haas of loop je zo 
                     langzaam als een schildpad?! 
1� :00 uur Minidisco!
  Trek je beste schoenen aan, want we gaan dansen!
19.00 uur Omgekeerd verstoppertje
  Wie kan zich voor de rest van de groep schuilhouden? 
                     We spelen verstoppertje maar dan wel op
                     een heel andere manier

Zaterdag 16 april
 

10:00 uur Kidsclub: Lampion
  Kom je lampion knutsellen voor de magische optocht 
                     van vanavond!
11:00 uur Inschrijven lasergamen!
  Schrijf je snel in bij de kidsclub voor vanmiddag!
13:00 uur Indoor Lasergamen (3-12 jaar)
  Kom je mee? We gaan lasergamen in de speelhal! Schrijf         
                     je deze ochtend snel in.
15:00 uur Megamaffe Estafette Race
  Houd jij van snelle maffe dingen? Je mag dit echt niet 
                     missen!
1� :00 uur Minidisco!
  Voetjes van de vloer want we gaan dansen & swingen! 
19:00 uur Magische Lampionnenoptocht
  Loop gezellig mee met deze Magische Lampionnenop-
                     tocht! Tijdens de Kidsclub maken we lampionnen, wees 
                     daar dus bij om deze magische tocht niet te hoeven  
                     missen! .

Zondag 17 april (1e Paasdag)
 

10:00 uur Kidsclub: Paashaas
  De Paashaas mag natuurlijk niet ontbreken deze dagen!
14:00 uur Paaseieren zoeken
  We gaan op zoek naar de paaseieren want de Paashaas  
  hee� zijn eieren weer goed verstopt! Kom op allemaal,  
  we gaan ze zoeken!
1� :00 uur Minidisco!
  Hoor je de muziek al? Kom snel nog even dansen!
19.00 uur Familie Paastocht
  De paashaas wijst je de weg in deze spannende 
                     puzzel-speurtocht! Lukt het jou om de
                     geheime paasboodschap te ontrafelen? Doe gezellig 
                     mee!

Maandag 18 april (2e Paasdag)
 

10:00 uur Kidsclub: Paaskonijntjes
  We maken deze ochtend supervrolijke Paaskonijntjes!
15:00 uur Minidisco!
  Daar gaan we nog een keer! Doe je mee?!

Zaterdag 23 april
 

10:00 uur Kidsclub: Politie Outfit!
  Wakker worden, we gaan dansen!
13:00 uur Lasergamen
  Kom snel naar de indoorspeeltuin om een potje te 
                     lasergamen!
1� :00 uur Minidisco!
  Ik ben een kopje, ik ben een theepot, ik ben klaar voor  
                     de minidisco! 

Zondag 24 april
 

10:00 uur Kidsclub: Vlinder
  Kom deze ochtend jou vlinder verzieren!
13:00 uur Smikkel-Picknick-Party!
  Wij zorgen voor wat lekkers en limonade! Kom je ook?

Welkom allemaal!
 

Het wordt een superleuke vakan�e want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eruimte.
Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er al�jd een vervangende ac�viteit georganiseerd.

Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke ac�viteiten!
Fijne vakan�e en tot snel!

Groetjes van het animatieteam

Weekenden april
Zaterdag 2 april
 

10:00 uur Kidslub: Knijpervissen
  Kom je ook een gave vis knutselen die zijn bek echt kan 
                     bewegen?
13:00 uur Voetbal, voetbal en nog eens voetbal!
  We gaan lekker voetballen! kom je ook?
1� :00 uur Minidisco!
  Spring op en neer, want het is �jd voor de minidisco!

Zondag 3 april
 

10:00 uur Kidsclub: Maskerfeest
  Word je een leeuw, of toch een aap? Kom snel een 
                     masker knutsellen!
13:00 uur  We tikken er op los! 
  We doen verschillende �kspelletjes, doe je gezellig mee?

Zaterdag 9 april
 

10:00 uur Kidsclub: Safari Dieren
  Weet jij welke dieren je tegenkomt op safari? Kom 
                     gezellig knutselen en je komt er snel
                     genoeg achter!
13:00 uur Safari-Rangers-Expeditie 
  Alle dieren uit de jungle worden losgelaten en jij mag op 
                     expedi�e samen met de ranger om deze weer terug te
                     vinden!
1� :00 uur Minidisco!
  Kom al je dansspieren nog even goed gebruiken!

Zondag 10 april
 

10:00 uur Kidsclub: Verrassing
  Wat we vandaag gaan knutsellen houden we nog even 
                     geheim! Kom snel naar de kidsclub om er achter te 
                     komen wat we maken!
13:00 uur Omgekeerd Verstoppertje!
  We doen verstoppertje, maar dan net andersom! Dagelijks geopend, tijden onder voorbehoud

Recep�e    09:00 - 17:00 uur
Winkel    08:00 - 18:00 uur
Airtrampoline   09:00 - 21:00 uur
Zwembad   09:00 - 20:00 uur
Indoorspeeltuin   09:00 - 21:00 uur

  Restaurant & Snackbar 
Woensdag 12:00 - 19:00 uur      
Vrijdag  14:00 - 22:00 uur      
Zaterdag  11:00 - 22:00 uur      
Zondag  11:00 - 19:00 uur      


