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Recreatieprogramma 
  Zaterdag 29 juni  -  donderdag 04 juli-2013 

Hallo allemaal! 

Voor je ligt het programmaboekje van het Fronleichnam weekend. 

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. 

Daan + Dionne en/of Robbin 

De medewerkers van dit weekend zijn: 

 

 

 

Donderdag 16 juni van 15:00-17:00 uur 

Diverse festivalactiviteiten! Reuzebellen blazen, blikgooien, 

touwtrekken, dromenvangers maken en uiteraard is er ook 

wat lekkers te eten en drinken. 



 Donderdag 16 juni 

 Vrijdag 17 juni   

10:00-11:00 Festival-armbandjes knutselen. Deelname vanaf 4 jaar. 

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

Voor alle kinderen vanaf 7 jaar.  

15:00-17:00 Diverse festivalactiviteiten! Reuzebellen blazen, blikgooien, touwtrek-

ken, dromenvangers maken en uiteraard is er ook wat lekkers te eten en drinken. 

Deelname vanaf 6 jaar. 

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

20:00-21:30 Filmavond. Deelname vanaf 8 jaar. 

 

09:30-10:00 Strandwandeling. Deelname vanaf 6 jaar. 

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

13:00-14:30 Spelletjesmiddag. Deelname vanaf 6 jaar. 

16:00-17:00 Flessenvoetbal! Deelname vanaf 8 jaar. 

19:00-19:30 Minidisco in de Fun Factory. Deelname vanaf 4 jaar. 

20:00-21:00 Voetbaltoernooi 10+. Deelname vanaf 10 jaar. 



 Zaterdag 18 juni 

10:00-11:00 Kleurplaten feest! Super veel kleurplaten en wat te drinken voor alle 

kinderen die komen. Deelname vanaf 4 jaar. 

13:00-14:30 Zeskamp op het strand! Zes verschillende sporten in teamverband. 

Deelname vanaf 6 jaar. 

15:00-16:30 Diverse tikspelletjes! Deelname vanaf 5 jaar. 

18:30-19:00 Minidisco. Deelname vanaf 4 jaar. 

19:30-20:30 Trefbal toernooi. Deelname vanaf 8 jaar. 

 

 

 Zondag 19 juni   

11:00:12:00 Olifanten knutselen! Deelname vanaf 4 jaar. 

12:30-13:30 Bingospeurtocht! Loop een route met je bingokaart en maak tijdens de 

route kans op bingo! Doe je ook mee? Deelname vanaf 4 jaar. 

13:45-14:30 Familie voetbal! Kom gezellig met je vader, moeder, broertje en/of zusje 

naar het familievoetbaltoernooi. Deelname vanaf 6 jaar. 

14:15-15:00 Youtube-video’s kijken.  

Deelname vanaf 8 jaar. 


