
Duinoord aan Zee

Recreatieprogramma
05 tot en met 08 mei

WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuke meivakantie, want

wij organiseren allemaal leuke activiteiten

voor jong en oud! Voor alle activiteiten geldt,

tenzij anders aangegeven, dat er wordt

verzameld bij de recreatieruimte. Bij slecht

weer of onvoldoende deelname wordt er

altijd een vervangende activiteit

georganiseerd. Lees maar snel wat er

allemaal te doen is en dan hopen wij jullie te

zien bij één van onze leuke activiteiten! 

Fijne meivakantie en tot snel!

Het Animatieteam

DONDERDAG 05 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah

ochtendgymnastiek!

10:15 uur

KIDSCLUB: Hollandse
Leeuw
Deze Hollandse leeuw is heel

bijzonder, hij heeft de kleuren

van Nederland!

13:00 uur

Peuterpret
Alle peuters opgelet, het wordt

dolle pret!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer

beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Toeristen in Paniek!    
Er lopen allemaal verdwaalde

toeristen in paniek rond! Ga op

zoek naar deze toeristen en

kom erachter uit welk land ze

komen! We zijn voor deze

activiteit op zoek naar

vrijwilligers.

VRIJDAG 06 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de

leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Diep in de zee
Diep in de zee vind je de

mooiste vissen, deze

onderwaterwereld gaan wij

vandaag namaken.

13:00 uur

Kijk uit, anders...
We doen allerlei leuke

tikspelletjes, doe je mee?

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige

theatershow met jouw enige

echte theatervriendjes! Kom

gezellig kijken wat ze vandaag

toch weer beleefd hebben!

20:00 uur

Vlaggenroof
Aanvallen en verdedigen, daar

gaat het om bij dit spel. Roof

met ons mee! Vanaf 8 jaar.

ZATERDAG 07 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd

voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Moederdag
We maken vandaag iets voor

de liefste moeders van de hele

wereld! Maar nog niks tegen je

moeder zeggen, he? Dit is een

verrassing.

13:00 uur

De Grote Natuur
Speurtocht
Een toffe speurtocht voor grote

natuur liefhebbers! Weet jij

alles over de dieren in het wild,

de planten in de natuur en de

insecten in het bos? Zorg dat je

de juiste route loopt en

beantwoord onderweg vragen

over de natuur.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!
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20:00 uur

30 Seconds!
Een razendsnel spel waarbij je

zoveel mogelijk punten moet

halen binnen 30 seconden! Doe

jij mee?

ZONDAG 08 MEI 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd

voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Bosje Bloemen
Wie verdient er vandaag een

bosje bloemen? Kom een bosje

bloemen maken en geef dit aan

iemand cadeau!

13:00 uur

Pionbal
Goed mikken is belangrijk bij

pionbal! Lukt het jou de bal van

de pion te mikken? 
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