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Recreatieprogramma 
  Zaterdag 29 juni  -  donderdag 04 juli-2013 

Hallo allemaal! 

Voor je ligt het programmaboekje van het Pinksterweekend.  

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.  

Troy en Leroy 

De medewerkers van dit weekend zijn: 

 

De grote kinderbingo met vele leuke prijzen! 

Zondag 05 juni 19:00 uur in de Fun Factory. 

 

 



 Zaterdag 04 juni 

 Zondag 05 juni 

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

13:00-14:30 Verschillende sport toernooien bij het strand. 

Voor iedereen vanaf 7 jaar.  

15:00-16:00 Flessenvoetbal. Deelname vanaf 6 jaar. 

16:30-17:00 Verstoppertje bij de Fun Factory. Deelname vanaf 4 jaar. 

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

20:00-21:00 Slagbal op het strand. Deelname vanaf 8 jaar. 

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

13:00-14:00  Ratten en raven. Doe je mee met dit super leuke tikspel?  

Deelname vanaf 4 jaar. 

15:00-16:30 Waterspelletjes bij de Fun Factory. Deelname vanaf 6 jaar. 

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

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

20:30-21:15 De jongens tegen de meisjes!  Deelname vanaf 8 jaar. 

 



 Maandag 06 juni 

09:30-10:00 Peuterpret. Knutselen voor de allerkleinsten.  

Deelname van 0 t/m 4 jaar. 

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

12:00-13:00 Pannenkoeken en waterspelletjes! Kom je ook tijdens de lunch een 

lekkere pannenkoek scoren? Deelname vanaf 6 jaar. 

13:00-14:00 Diverse balspelletjes op het strand. Deelname vanaf 6 jaar. 

14:30-15:30 Weerwolven! Speel mee met dit superspannende spel! 

Deelname vanaf 8 jaar. 


