
Animatieprogramma

31 maart tot en met 06 april

VRIJDAG 31 MAART 

Kleurplatenwedstrijd 

Plaats: Receptie

Deze week kunnen jullie meedoen met de kleurplatenwedstrijd! Maak

jij de mooiste kleurplaat?

De kleurplaat kan gedurende de hele week worden ingeleverd bij de

receptie.

De winnaar maken we vrijdag om 09:00 uur bekend!

Zoek mee naar het Gouden Paasei

Oh nee! De paashaas is zijn gouden paasei kwijt! Help jij mee om het

Gouden Paasei te zoeken?

Hij is verstopt rondom de receptie/hoofdgebouw. Gevonden? Lever

hem dan in bij de receptie en krijg een verrassing!

Je kunt de hele week op zoek! van 31 Maart t/m 6 April

16:00 - 17:00

uur

Warm welkom!

Plaats: Receptie

Tijdens het warme welkom staan we voor u klaar, om u van alle

informatie te voorzien.

Kom langs bij onze receptie en geniet van een warme chocolademelk

en een petitfour! Wie weet spot jij de paashaas nog.

Namens het team van EuroParcs IJsselmeer heten wij u van harte

welkom!

ZATERDAG 01 APRIL 

10:00 - 11:00

uur

Paaseieren versieren

Plaats: Restaurant

Bij Pasen kan het paaseieren versieren natuurlijk niet ontbreken. Wij

zorgen voor de eieren, jij hoeft ze alleen maar te versieren. Jij komt

toch ook!



MAANDAG 03 APRIL 

16:00 - 17:00

uur

Warm welkom!

Plaats: Receptie

Tijdens het warme welkom staan we voor u klaar, om u van alle

informatie te voorzien.

Kom langs bij onze receptie en geniet van een warme chocolademelk

en een petitfour! Wie weet spot jij de paashaas nog.

Namens het team van EuroParcs IJsselmeer heten wij u van harte

welkom!

DINSDAG 04 APRIL 

10:00 - 11:00

uur

KIDSCLUB: Paasmandje

Plaats: Restaurant

Vanavond gaan we paaseieren zoeken. Daarvoor heb je natuurlijk wel

een mandje nodig. Kom je die gezellig knutselen bij de Kidsclub?

19:00 - 20:00

uur

Paaseieren zoeken

Plaats: Receptie

De Paashaas heeft zijn eieren weer goed verstopt. Kom op allemaal, wij

gaan ze zoeken! 

WOENSDAG 05 APRIL 

19:30 - 20:30

uur

Zwembaddisco

Plaats: Zwembad

Kom jij ook lekker swingen in het zwembad?!



DONDERDAG 06 APRIL 

19:30 - 21:00

uur

Bingo

Plaats: Restaurant

Komt u ook gezellig langs bij onze BINGO avond?

We spelen in totaal 3 rondes, waarbij er mooie prijzen te winnen zijn! 

En er is 1 extra ronde voor de hoofdprijs!

De Bingoboekjes kunnen bij aanvang worden gekocht voor € 5,00 euro

per stuk.

Gegarandeerd een leuke avond met het hele gezin!
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