
Recreatieprogramma

08 tot en met 10 april

WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuk paasweekend, want wij organiseren allemaal leuke activiteiten voor jong en oud! Voor alle
activiteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recreatieruimte. Bij slecht weer of
onvoldoende deelname wordt er altijd een vervangende activiteit georganiseerd. Lees maar snel wat er allemaal te
doen is en dan hopen wij jullie te zien bij één van onze leuke activiteiten! 

Fijne paasdagen en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 08 APRIL 

10:00 - 11:00 uur KIDSCLUB: Paashaas

De Paashaas mag natuurlijk niet ontbreken deze dagen!

13:30 - 14:15 uur Niet bang voor de bal

Je bent toch niet bang voor de bal? Want we spelen het komende uur verschillende leuke
balspelletjes!

16:00 - 17:00 uur Rangers

Ben jij stoer en is natuur helemaal jouw ding? Kom dan samen met de Rangers het bos
ontdekken. 

19:00 - 19:30 uur Minidisco Feest!

De muziek gaat weer aan en het feest kan beginnen! Dans je gezellig met het
animatieteam mee op de leukste minidisco liedjes?

20:00 - 21:00 uur Eierroof

Wie steelt de meeste eieren uit de andere nesten?!

ZONDAG 09 APRIL 

10:00 - 11:00 uur Het Grote Paaseieren Zoekfestijn

De Paashaas heeft zijn eieren weer goed verstopt. Kom op allemaal, wij gaan ze zoeken! 

11:30 - 13:30 uur Paasspelletjes Spektakel

We gaan allemaal leuke paasspelletjes doen!

16:00 - 17:00 uur Rangers

Ben jij stoer en is natuur helemaal jouw ding? Kom dan samen met de Rangers het bos
ontdekken  

19:00 - 19:30 uur Minidisco Feest!

Swingen, springen en dansen op de leukste minidisco liedjes. Samen met het
animatieteam maken we er een groot feest van!



20:00 - 21:00 uur Weerwolven

Dit spannende en geheimzinnige spel zorgt voor veel mysterie. Wie is toch wie?

MAANDAG 10 APRIL 

10:15 - 11:15 uur KIDSCLUB: Kuikentje komt uit ei

Dat is leuk, er komt een heel lief klein kuikentje uit het ei!

11:30 - 12:30 uur Uitzwaaien

We gaan nog één keer verschillende spelletjes doen voordat we elkaar gaan uitzwaaien!
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