
   

 

 

Kinderprogramma 2021 

Meivakantie 

Recreatiepark De Tien Heugten  

 

 

 

 

 

 

Holly’s knutseltip: 

Het is niet verstandig je beste kleren te dragen bij onze activiteiten. Wij werken in onze 

Kidsclub met verf, lijm en scharen.. 

 

Bij sommige activiteiten moet er voldoende animo zijn om de activiteit door te laten gaan. 

Wanneer deze niet door gaat wordt deze vervangen door een ander activiteit! Geef je dus 

op wanneer het gevraagd wordt! Dit kun je zien aan een * achter het tijdstip.  

 

Het treintje rijdt alleen om 9.45 uur (heenreis), 11.00 uur (terugreis), 14.15 uur (heenreis) 

en 15.30 uur (terugreis). Zorg dat je op tijd bij de opstapplaatsen staat want de trein wacht 
niet. 

 
Wij maken regelmatig foto’s van de kinderen voor onze Facebook pagina en de site. Heeft u 

hier bezwaar tegen, wilt u ons dit aangeven? 

 

Let op! Wij zijn geen oppas voor de kinderen. Wilt u daarom goed opletten op de begin- en 

eindtijden van de activiteiten. 

 

Teken:  
Tijdens sommige activiteiten zullen we met de kinderen naar het bos gaan. Denk dan 

a.u.b. aan beschermende kleding en dichte schoenen. Controleer u kind dagelijks op 
teken. 

 

 

 

 

Download gratis onze Tien Heugten-app in de 
App Store of Play Store. 

Kidsclub Holly 
 

In vakantieperioden van maandag 
t/m zaterdag is er een divers 
kinderprogramma voor de kinderen 
van 1 t/m 12 jaar. 
 
 

Er staan weer leuke activiteiten op 
het programma zoals: knutsel 
ochtenden, sport en spel middagen, 
toernooien en natuurlijk de rit met 
onze trein! 
 

Maak kennis met Holly 
en beleef samen de grootste 
avonturen. 
 
 



 

Let op: i.v.m. de dodenherdenking op 4 mei is Tientijd om 18.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kinderactiviteiten zijn personen vanaf 18 jaar                 

niet toegestaan in de trein en de kidsclub. 

Meivakantie week 17/18: thema heelal/ruimte  

Za 01-05 Knutselen (de aarde)  Kids club 10.00-11.00 

Buskruit  Kids club 14.30-15.30 

Tientijd (boter, kaas en eieren)  Sportveld 19.00-19.30 

Chill-time 12+  Kids club 19.30 uur 

Ma 03-05 Knutselen (Alien masker)  Kids club 10.00-11.00 

Hollandse leeuwen  Sportveld 14.30-15.30 

Tientijd (moordenaartje)  Kids club 19.00-19.30 

Volleyballen op het sportveld 12+  Sportveld 20.00 uur 

Di 04-05 Knutselen (alien schip)  Kids club 10.00-11.00 

Slagbal  Sportveld 14.30-15.30 

Tientijd (mini disco)  Kids club 18.30-19.00 !!! 

Woe 05-05   Knutselen (verrassing knutsel)  Kids club 10.00-11.00 

Smokkelspel in het bos  Kids club 14.30-15.30 

Tientijd (voetvolley)  Sportveld 19.00-19.30 

Chill-time 12+  Kids club 19.30 uur 

Do 06-05 Knutselen (sterren)  Kids club 10.00-11.00 

Fototocht  Kids club 14.30-15.30 

Tientijd (weerwolven van wakkerdam)  Kids club 19.00-19.30 

Vr 07-05 Knutselen (raket)  Kids club 10.00-11.00 

Levend stratego  Kids club 14.30-15.30 

Tientijd (voetbal)  Sportveld 19.00-19.30 

Za 08-05 Knutselen (astronaut)  Kids club 10.00-11.00 

Crazy 44  Kids club 14.30-15.30 

Tientijd (minidisco)  Kids club 18.30-19.00 
 

Bingo (onder voorbehoud)  Eet-café 20.30 uur 


