
 

Recreatieprogramma 

 

11 juli t/m 17 juli 



 

WELKOM ALLEMAAL! 
 

We gaan weer van start! Stap mee 
op het treintje en wordt wakker met 

de leukste dansjes van MaGniX. 
Spat je ook van de ideeën? Na de 

minidisco gaan we knutselen! Na de 
middag keren we terug met nog 
meer dans en leuke spellen! Het 

animatie programma staat weer vol 
leuke activiteiten. Je hoeft je dus niet 

te vervelen tijdens de vakantie! 
Heb jij er al zin in? Kom snel even 

kijken in het kinderparadijs!   
 

Fijne vakantie en tot snel!  
Het Recreatieteam 

 

Zaterdag 11 juli 
09:30 uur Treintje 

Tsjoe tsjoe!! ...We gaan 
beginnen!!! Ben jij er klaar voor? 
Stap in op een station! ! We 
komen langs. 
 

10:15 uur Minidisco 
Om even lekker wakker te worden 
gaan we dansen en swingen op 
de leukste liedjes van MaGniX. 

10:30 uur Knutselen 
Ben jij een ster in knippen en 
plakken? Laat het zien aan het 
recreatieteam! 
 

18:30 uur Treintje 
Zie jij de Duinhoeve Express al 
aankomen? We komen bij je 
langs, rij je mee? 

19:00 uur Minidisco 
Sta jij al klaar om helemaal uit je 
plaat te gaan? Kom gezellig mee 
dansen op de leukste liedjes.  

20:00 uur Spelletjes avond 
De leukste spelletjes worden 
tevoorschijn gehaald kom naar 
het kinderparadijs. 

 

Zondag 12 juli 
09:30 uur Treintje 

Tsjoe tsjoeee… Even 
wachten… en dan instappen. 
Tijd om te vertrekken.  

10:15 uur Minidisco 
Ben jij al wakker? Dans dan 
gezellig mee, wij zijn er al klaar 
voor!  

10:30 uur Knutselen 
Kliederen en kladderen. Het 
mag allemaal bij ons. Zien wij 
je zo?  
 

18:30 uur Treintje 
Sta jij klaar, instappen maar! 
Dan kunnen we beginnen.  

19:00 uur Minidisco 
Dansen, springen en swingen 
op de gezelligste muziek die er 
is.  

 20.00 uur  Tafeltennis  
Kan jij winnen van het 
animatieteam met tafeltennis? 
Doe gezellig mee!! 

Maandag 13 juli 
09:30 uur Treintje 

Zie je de trein al aankomen? 
Ga maar mee dan kunnen we 
gaan swingen  

10:15 uur Minidisco 
Begin de dag met een dansje 
en je lacht de hele dag.  

10:30 uur Knutselen 
Wordt het een olifant, een aap 
of toch een mooie kikker? Je 
komt het te zien als je mee 
gaat knutselen.  

18.30 uur  Treintje  
Sta jij al klaar om in de leukste 
trein te stappen? Even 
wachten en dan zijn we er!!  
 
 
 
 
 
 

Het treintje stopt op de volgende stations: Mol – Kinderparadijs - Uil 



 

19.00 uur  Minidisco 
Klaar om je dance moves te 
laten zien? Kom naar het 
kinderparadijs. 

20:00 uur Levend Cluedo  
Wat is er nu weer gebeurd? Er 
is een moord begaan? Ben jij 
klaar om deze moord op te 
lossen?  

 

Dinsdag 14 juli  
09:30 uur Treintje 

Tjoekatjoek! We hebben weer 
een dag vol leuke dansjes & 
spelletjes voor de boeg dus 
instappen maar!  

  
10:15 uur Minidisco 

Heupen los? Check! schouders 
los? Check! Knieën los? 
Check! Dansen maar. 

10:30 uur Knutselen 
Knippen plakken kleuren of 
toch verven, wat wordt het 
vandaag? 
 

18:30 uur Treintje 
Kan je niet wachten om mee te 
gaan? We gaan met z’n allen 
dansen! Stap snel in! 

19:00 uur Minidisco  
Heb je zin om op de leukste 
liedjes te dansen? Kom mee 
doen.  

20:00 uur Tien bal 
Weten jullie de bal vaak 
genoeg over te gooien? Ook 
op z’n kop, achterstevoren en 
via de grond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woensdag 15 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Ben je er klaar voor dan 
kunnen we beginnen. We 
komen bij je langs.  

10:15 uur Minidisco 
Dansje hier dansje daar, sta jij 
al klaar? We zien je graag! 

10:30 uur Knutselen 
Houd jij van kleuren? En doe je 
dat dan met stiften of liever met 
potloden? Bij ons mag het 
allemaal. 

18.30 uur Treintje 
Het treintje staat weer te 
wachten bij de perrons, stap 
snel in  

19:00 uur Minidisco 
Doe eens gek, doe eens raar. 
Wow de show gaat beginnen, 
ben jij al helemaal klaar om 
met ons mee te dansen? 

20:00 uur Levend Ganzenbord  
Zin om de gekste opdrachten 
uit te voeren bij een groot 
ganzenbord. Kom snel mee 
doen.  

 

Donderdag 16 juli 
09:30 uur Treintje 

Armen binnenboord? Jaaa 
vertrekken maar. We halen je 
op. 

10:15 uur Minidisco 
Heb je alles al weer 
losgeschut? Dan kunnen we 
beginnen.    

10:30 uur Knutselen 
Knipje hier plakje daar en dan 
nog even de stiften erbij en dan 
is het klaar.   

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

Het treintje stopt op de volgende stations: Mol – Kinderparadijs - Uil 



 

19:00 uur Minidisco  
Sta jij klaar om alle energie er 
nog even uit te gooien? Kom 
gezellig mee dansen tot je niet 
meer kan.  

20:00 uur   

 
Who is the man? 
Ken jij alle bekende 
Nederlanders? Dat is handig 
want dan komt het vast goed 
met dit spel! 

 

 

Vrijdag 17 juli 
 

Het animatieteam is vrij vandaag. 
Vanaf morgen zien we je weer, klaar om te 

dansen en te springen! 
 

Het treintje stopt op de volgende stations: Mol – Kinderparadijs - Uil 


