
Recreatieprogramma 

Recreatieprogramma 
26 t/m 29 mei 2022 



Recreatieprogramma 
  Zaterdag 29 juni  -  donderdag 04 juli-2013 

Hallo allemaal! 

Voor je ligt het programmaboekje van het hemelvaartweekend. 

Er zijn weer allerlei leuke activiteiten die we graag met jullie willen doen. 

Iedere dag is er weer iets anders, je kan het zo gek niet bedenken! 

Bij slecht weer is er altijd een alternatief programma. 

Kijk maar gauw in het programma en dan zien we jullie hopelijk snel.  
Bij alle activiteiten verzamelen we bij de Fun Factory of ze vinden plaats in de Fun Factory. 

Pim, Leroy en Robbin 

De medewerkers van dit weekend zijn: 

 

De grote Hemelvaart-kinderbingo met vele leuke prijzen! 

Zaterdag 28 mei 19:00 uur in de Fun Factory. 

 

 



 Donderdag 26 mei 

 Vrijdag 27 mei   

10:00-11:00 Olympische fakkel knutselen. Deelname vanaf 4 jaar. 

13:00-14:00 Voetbaltoernooi bij het strand. 

Voor alle kinderen vanaf 7 jaar! 

15:00-17:00 Olympische spelen! In diverse teams spelen we diverse sporten. 

Voor het team met de meeste punten is er een leuke prijs! Deelname vanaf 8 jaar. 

19:00-19:30 Minidisco. Deelname vanaf 4 jaar. 

20:00-21:00 Douanespel! Deelname vanaf 8 jaar. 

 

 

10:00-11:00 Pinguin knutselen.  Deelname vanaf 4 jaar. 

13:00-15:30 Expeditie Robbinson! Deze activiteit mag je niet missen! Vuur maken, 

teamopdrachten en een spetterende finale. Welk team wint?! 

Deelname vanaf 8 jaar. (voor de hele familie) 

16:00-17:00 Water, spons en vuurspel! Deelname vanaf 8 jaar. 

19:00-19:30 Poppenkast in de Fun Factory.  

Deelname vanaf 4 jaar. 

20:00-21:30 Netflixfilm kijken in de Fun Factory.  

Inclusief popcorn en limonade. Deelname vanaf 8 jaar. 



 Zaterdag 28 mei 

10:00-11:00 Hoedjes knutselen. Deelname vanaf 4 jaar. 

13:00-15:00 Waterspektakel! Zes super leuke waterspellen: waterballonnen, fles-

senvoetbal, waterbom en nog veel meer.  We spelen dit waterspektakel in teams. 

Voor het beste team is er een leuke prijs. Deelname vanaf 6 jaar. 

16:30-17:00 Ren je rot! Deelname vanaf 8 jaar. 

19:00-20:00 Super kinderbingo! Met vele leuke kinderprijzen te winnen. 

Neem je hoedje mee van het knutselen en krijg wat lekkers! 

1 kaartje kost € 1,50 en 3 kaartjes kosten € 3,50 euro. Deelname vanaf 4 jaar. 

20:15-21:00 Levend stratego. Deelname vanaf 8 jaar. 

 

 

 Zondag 29 mei   

09:30-10:30 Ochtendwandeling langs het strand. Deelname vanaf 8 jaar. 

09:30-10:00 Peuterpret. Knutselen voor de peuters. Deelname tot 5 jaar. 

10:00:11:00 Vlinders knutselen! Deelname vanaf 4 jaar. 

12:00-13:00 Familievoetbal! Kom gezellig met je vader, moeder, broertje en/of zusje 

naar het familievoetbaltoernooi. Deelname vanaf 6 jaar. 

13:30-14:00 Sjoelen! Voor de winnaar is er een leuke prijs!  

Deelname vanaf 6 jaar. 

14:15-15:00 Verrassingsactiviteit. Het is nog een grote verrassing wat we vanmiddag 

gaan doen, maar ik weet zeker dat iedereen veel plezier heeft! Deelname vanaf 4 jaar.  


