Recreatieprogramma
Week 33

10 t/m 16 augustus

WELKOM ALLEMAAL!
Weer een week vol pret en spellen. We
gaan dansen, met dieren spelen,
tikkertje en nog zoveel meer. Elke dag
begint de gekte weer met het treintje.
En ook elke dag zijn Bibi & Ziza weer
aanwezig op het park! Maar misschien
als je goed oplet kom je Magnix ook
wel een keer tegen. En misschien heb
je het al gelezen maar deze week
hebben wij een pyjama party in het
kinderparadijs. Dus schrijf je snel in op
de receptie en zorg dat jij er ook bij
bent. Want VOL = VOL.
Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

17:00 uur – Spareribs avond
Vanavond geen kinderactiviteit
20:00 uur

maar een onbeperkte Spareribs
eten in het smulhuis. Voor
maar €15,00 p.p zoveel
spareribs (incl. friet & salade)
als je maar wilt.

Locatie: Smulhuis

Zondag 11 augustus
09:30 uur Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We halen je
op met de trein, ga met ons
mee!.

10:00 uur Let’s dance

Zaterdag 10 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!! Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

Let’s dance
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:30 uur

Knutselen
Kom jij ook even laten zien hoe
creatief je bent?

14:00 uur

18:30 uur

Tikspelen

10:30 uur Knutselen
Vandaag komt een echte
modeontwerper langs op de
camping die met ons echte
mode gaat creëren.

14:00 uur Flessenvoetbal
Doe snel met ons mee en
neem een frisdrankfles mee.
En vul ze met water en spelen
maar. Maar let op! Houd je
eigen fles goed recht.

Speel met ons allerlei diverse
tikspelen. Ren mee, verstop je,
of doe een dansje. Bij ons mag
het allemaal.

18:30 uur Treintje

Treintje

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow

We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Goedemorgen modellen! Zijn
jullie allemaal klaar voor een
frisse morgen? Kom even
lekker met ons rekken en
strekken!

Bibi & Ziza Theatershow
Yes! De zomervakantie gaat
eindelijk beginnen. Bibi & Ziza
zijn er al helemaal klaar voor!

We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

Wauw een echte
modeshow op het park!
Hoe gaat dat dan? Mogen
wij ook mee doen?

20:30

De diamantenroof 8+
Heb jij de diamanten al gezien?
Prachtig mooi, vol glans en
bijna net zo groot als je hand!
Maar ho waar zijn ze nu heen?
Ownee onze diamanten zijn
weg!

Dinsdag 13 augustus
09:30 uur Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur Let’s dance
Goede morgen iedereen,
schud jij jezelf even lekker
wakker met onze vrolijke
ochtend muziek!

Maandag 12 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

Ken jij veel mensen? Dan is dit
echt het spel voor jou! Een
echte BNN’er of misschien een
buitenlandse artiest, Weet jij
wie ik ben?

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

Het dierenspel
Weet jij veel van dieren af?
Booeeee, mieuwww, meeehhh.
Wat voor dieren ken jij
allemaal?

17:00

14:00 uur Wie ben ik?

Knutselen
Vandaag laten we onze
fantasie weer de volle gang
gaan. Kom en doe met ons
mee!

14:00 uur

Oranje, paars, groen, geel of
toch rood. Alle kleuren worden
weer gebruikt vandaag!

Let’s dance
Begin je dag goed en kom met
ons dansen en swingen tot je
niet meer stil kunt staan!

10:30 uur

10:30 uur Knutselen

Theaterdiner met Bibi &
Ziza
Houd jij ook zo van
frietjes? Geef je dan
vandaag voor 15:00 op bij
de receptie voor €5,- p.p
en kom frietjes eten met
Bibi & Ziza!

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow
Ik ben Ziza,
Ik ben Ziza,
Maar jij bent toch Bibi?
Maar jij bent toch Bibi?
Nou praat me niet na!
Nou praat me niet na!!

20:30 uur PYJAMA PARTY!!
Vanavond is een feestje voor
tot
iedereen! Spelletjes en
22:00uur verhalen voor allemaal.
Schrijf je gratis in bij de
receptie voor 15:00 zodat jij
er ook bij kan zijn.

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

20:30 uur

De kinderen blijven NIET
slapen.

Kraak de code 8+
Ben jij een echte speurneus?
Weet jij alle nummer te
bemachtigen, en de code te
kraken?

Woensdag 14 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

Let’s dance

10:00 uur

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:30 uur

Knutselen

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:30 uur

Houd jij van kleuren? En doe je
dat dan met stiften of liever met
potloden? Bij ons mag het
allemaal.

14:00 uur

Knutselen
Een beetje hier, en nog wat
daar. En dan nog eeeeeen
beeeeetje. Ja dit is wat ik
wilde! Of was het toch
anders??

Scavenger Hunt
Hoeveel punten denk jij te
behalen? Durf jij een piramide
te maken met een 5 jarige
boven aan? 20 punten!

17:00

Let’s dance

Pannenkoeken eten!
Schrijf je vandaag voor
15:00 in op de receptie
voor maar €5,00 p.p (excl.
drinken) en eet samen
met het animatieteam
zoveel Pannenkoeken als
je maar op kan!

14:00 uur

Letterpakkenspel
Kan jij een beetje woorden
spellen? Kom dan naar het
kinderparadijs en doe mee met
ons spel. En misschien win je
wel?

18:30 uur

Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Weer een nieuw avontuur
met Bibi en Ziza. Ben jij er
vandaag ook weer bij?

20:30 uur

DISCO TIME!

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Doe eens gek, doe eens raar.
Wow de show gaat beginnen,
zit jij al helemaal klaar?

20:30 uur

Volg het geluid
Hoor je dat? Waar komt dat
geluid toch vandaan? Volg het
snel en word de winnaar van
dit spel.

Donderdag 15 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

Kom feesten bij het
kinderparadijs! Dans, swing,
doe een spelletje of maak een
tekening. Op de donderdag
avond mag het allemaal!!

Vrijdag 16 augustus
Het animatieteam is vrij
vandaag.
Vanaf morgen zijn we er
weer, klaar om te dansen
en te springen!

