Recreatieprogramma
30 april tot en met 08 mei
WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuke meivakantie, 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 meivakantie en tot snel!
Het Animatieteam

ZATERDAG 30 APRIL
10:15 uur

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

13:00 uur

Kennismakingsspellen
We doen allemaal leuke spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen! Kom jij ook met het
recreatieteam en allerlei nieuwe vriendjes kennismaken?

16:00 uur

Voetbal, Voetbal en nog eens Voetbal!
Als je dacht, dat er maar één soort voetbal bestond, dan heb je het mooi mis. Vandaag
presenteren we maar liefst 4 nieuwe voetbalspellen!

19:00 uur

Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!

20:00 uur

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

ZONDAG 01 MEI
10:15 uur

KIDSCLUB: Konijntjes in het gras
We knutselen vandaag heel lieve konijntjes.

14:00 uur

Levend Halli-Galli
Heel veel fruit! Maar we hebben maar 5 stuks nodig? Sla jij op tijd op de pan? Kom erachter bij
dit te gekke spel!

15:00 uur

Touwtrekken
Welk team is het sterkste en kan zich Touwtrekkampioen noemen?

19:00 uur

Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!

20:00 uur

Het Douanespel
Probeer maar eens met je smokkelwaar langs de douane te komen! Doe gezellig mee met dit
spannende spel! Vanaf 8 jaar.
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MAANDAG 02 MEI
Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam vrij. Maar morgen zijn zij weer fris en fruitig van de partij!

DINSDAG 03 MEI
10:15 uur

KIDSCLUB: Lentefeest!
Het is Lente! En daarom maken we er een vrolijk lentefeest van met bijpassende knutsel.

14:00 uur

De Grote Natuur Speurtocht
Een toffe speurtocht voor grote natuur liefhebbers! Weet jij alles over de dieren in het wild, de
planten in de natuur en de insecten in het bos? Zorg dat je de juiste route loopt en beantwoord
onderweg vragen over de natuur.

19:00 uur

Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!

20:00 uur

De Bedrieger
Weet jij de bedrieger te ontmaskeren? Of ben jij de bedrieger?

WOENSDAG 04 MEI
10:15 uur

KIDSCLUB: Koe in de wei
Altijd leuk om een koe in de wei te zien. Deze loopt nooit weg!

13:00 uur

Snel-Dieren-Spel
Snelheid, kennis van dieren en goed kunnen speuren, dat zijn de basisingrediënten van dit spel!
Welk team gaat er met de overwinning vandoor? Kom gezellig meedoen, iedereen vanaf 8 jaar is
van harte welkom!

16:00 uur

Tafeltennis
Laat je niet onder de tafel spelen! Neem je eigen batje mee en doe gezellig mee!

19:00 uur

Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!

20:00 uur

Super-Record-Quiz
Wat is het wereldrecord televisiekijken? Hoe lang is de langste vrouw ter wereld? Hoeveel
hotdogs moet je eten in 3 minuten om het wereldrecord te verbreken? Allemaal vragen waar jij
antwoord op moet geven tijdens deze Super-Record-Quiz!

DONDERDAG 05 MEI
10:15 uur

KIDSCLUB: Unicornhanger
Droom je altijd al van een sprookjesachtige kamer? Met deze unicornhanger is jouw kamer
compleet!

14:00 uur

Unicorn Avonturen Zoektocht
Ga met je team op een avontuurlijke zoektocht naar de unicorns en behaal de meeste punten!
Vanaf 6 jaar.

19:00 uur

Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!

20:00 uur

Ik Hou Van Holland
Hoeveel weet jij van Holland? De geschiedenis, sport, spelling en nog veel meer! Kom gezellig
meedoen en sluit je aan bij team oranje of rood/wit/blauw met deze super gezellige Hollandse
avond!
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VRIJDAG 06 MEI
10:15 uur

KIDSCLUB: Schaap met watten
Wij gaan schapen maken met watten en dan lijkt het net echt!

16:00 uur

Mega-Flessentrefbal
Neem je eigen plastic fles van 1,5 liter mee en vul deze met water. Pas op, dat jouw fles niet
omgegooid wordt. Je bent van harte welkom op het sportveld!

19:00 uur

Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!

20:00 uur

Levend Stratego
Wie overleeft dit slagveld en verzamelt de meeste punten? Vanaf 8 jaar.

ZATERDAG 07 MEI
10:15 uur

KIDSCLUB: Kwaak de Kikker
Ken jij Kwaak de kikker al? Spring uit je bed en kom deze gekke kikker vandaag knutselen!

16:00 uur

Beachvolleybal 10+
We spelen vandaag beachvolleybal, wie doet er mee? Vanaf 10 jaar.

19:00 uur

Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!

20:00 uur

Het Jachtseizoen
Weet jij uit handen te blijven van de jagers? Doe mee, vanaf 10 jaar.

ZONDAG 08 MEI
10:15 uur

KIDSCLUB: Bloemenvaas voor Moederdag
Wil jij je moeder ook verrassen met een mooi bloemetje? Kom dan je eigen bloemenvaas maken!
Maar nog niks tegen je moeder zeggen, he? Dit is een verrassing.

14:00 uur

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