
Animatieprogramma

15 tot en met 18 april

VRIJDAG 15 APRIL 

15:00 - 17:00

uur

Warm welkom!

Plaats: Receptie

Tijdens het warme welkom staan we met 3 stands klaar, om u van alle

informatie te voorzien.

Kom langs bij onze receptie-, animatie- en horecastand! 

Namens het team van EuroParcs IJsselmeer wensen wij u een fijn

verblijf!

20:00 - 23:00

uur

Cocktailavond!

Plaats: Restaurant / Terras

Komt u ook gezellig langs bij onze cocktailavond? 

Voor een ieder hebben wij heerlijke cocktails samengesteld, waarbij u

ook nog een lekker hapje ontvangt!

Voor de kinderen hebben we overheerlijke kindercocktails! Uiteraard

alcoholvrij.

* Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar.



ZATERDAG 16 APRIL 

11:00 - 12:00

uur

Schminken!

Plaats: Restaurant

Het recreatieteam gaat jou prachtig schminken. Weet jij al waar je op

lijken wilt?

14:00 - 15:00

uur

Paaseieren zoeken met de paashaas

Plaats: Terras

De Paashaas heeft zijn paaseieren weer goed verstopt dit jaar! Komen

jullie ook mee zoeken?

Voor degene die het Gouden Ei vindt hebben we een mooie prijs!

We verzamelen op het terras bij het restaurant.

15:00 uur

Feest middag!

Plaats: Terras

Vanmiddag is het feest!!

Dansen op de feestelijke muziek, een heerlijk portie poffertjes bij de

poffertjeskraam en niet te vergeten de stoepkrijtwedstrijd!

Voor degene met de mooiste straattekening hebben we nog een leuke

prijs te vergeven!



ZONDAG 17 APRIL 

10:00 - 11:00

uur

Paaseieren versieren

Plaats: Restaurant

Bij Pasen kan het paaseieren versieren natuurlijk niet ontbreken! Kom

jij ook gezellig langs?

13:30 - 15:30

uur

Zwembaddisco

Plaats: Zwembad

Kom jij ook lekker swingen in het zwembad?!

15:00 uur

WORKSHOP: Dikke dames schilderen (PAASVARIANT)

Plaats: Restaurant / Terras

In samenwerking met Kathleen van Velzen organiseert Brasserie 't

Stolpje een creatieve schilderworkshop. Dit keer gerelateerd aan

Pasen. Komt u ook een eigen kunstwerk maken?

Geniet van een gezellige en creatieve middag met vrienden, familie of

gewoon uzelf bij ons in de Brasserie. De groep bestaat uit minimaal 6

personen tot maximaal 15 personen.

Kosten van deze workshop zijn € 45,00 p.p. incl. 2 drankjes en een

lekker hapje. 

Er staat altijd een karaf met vers fruitwater om onbeperkt te drinken.

Al het materiaal zoals verf, doeken, afdekfolie, schildersezels,

schortjes e.d. zijn ook bij de prijs inbegrepen.

Komt u ook gezellig mee doen?!

Graag vooraf aanmelden via ijsselmeer@yvey.nl 

MAANDAG 18 APRIL 

10:00 - 11:00

uur

KIDSCLUB: Paaskonijntjes

Plaats: Restaurant

We maken deze ochtend supervrolijke Paaskonijntjes!
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