23 tot en met 25 Mei
WELKOM ALLEMAAL OP DE WATERSNIP!

20:30 uur

Het wordt een superleuk Pinksterweekend 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 deze vakantie en wij hopen jullie te zien bij één van
onze leuke activiteiten!

Maandag 25 mei

Probeer maar eens met je smokkelwaar langs de
douane te komen! Doe mee met dit spannende spel!
Vanaf 8 jaar.

10:00 uur

Ochtenddans
Dans en swing weer lekker mee!

10:15 uur

Fijne dagen en tot snel!

Het Douanespel

KIDSCLUB: Boerderij
Vandaag kun je een eigen boerderij vol met dieren
komen knutselen!

Het Recreatieteam

11:00 uur

Kidsclub FunMix
Doe je weer gezellig mee?

13:00 uur

Zaterdag 23 mei
10:00 uur

Tik tak, tik tak... de waterbom kan elk moment
ontploffen! Doe mee met dit superleuke spel waarbij
je vragen moet beantwoorden en ervoor moet
zorgen, dat je op tijd de waterbom hebt doorgegeven
want anders word je nat! Een leuk spel waar je ook
nog iets van opsteekt!

Ochtenddans
We gaan weer dansen op de leukste muziek!

10:15 uur

KIDSCLUB: Sterrenketting
We maken een toffe ketting met sterren, leuk voor
jezelf of om iemand cadeau te doen!

11:00 uur

Kidsclub FunMix
Ben je al klaar met knutselen of heb je gewoon zin in
een paar leuke spelletjes? Doe dan mee met FunMix!

13:00 uur

De tikkende Waterbom

15:00 uur

Plons & Parel Afscheidsparade
Jouw theatervriendjes Plons en Parel lopen het hele
park over om te proberen iedereen persoonlijk gedag
te zeggen. Een ideaal moment om nog even met ze
op de foto te gaan!

Watersnip spelletjesfeest!
We spelen echt allerlei leuke spelletjes voor jong en
oud! Kom gezellig meedoen!

18:45 uur

Plons &amp; Parel Ophaaltocht
Ga snel klaarstaan bij het Plons en Parel Ophaalpunt
(bij de toiletgebouwen) en wacht tot je vriendjes je
komen ophalen!

19:00 uur

Plons & Parel
Een supergezellige theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom gezellig kijken wat ze
vandaag toch weer beleefd hebben!

20:30 uur

Jongens tegen de Meisjes Sportstrijd!
Wie zijn er beter, de meisjes of de jongens? We gaan
het vandaag bekijken met een heuse sportstrijd! Trek
je sportkleren aan en kom je team versterken!

Zondag 24 mei
10:00 uur

Ochtenddans
Een swingend begin van deze nieuwe leuke dag!
Dans je gezellig met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Gekleurde Vis
Blub... een vis zwemt voorbij! Welke kleur je deze vis
geeft mag je zelf bepalen.

11:00 uur

Kidsclub FunMix
We spelen weer een paar leuke spelletjes voor
iedereen die daar zin in heeft!

13:00 uur

Giga-Chaos-Opdrachtenspel
Het is Giga-Chaos op de Watersnip! Overal hangen
opdrachten, die vervuld moeten worden en daar
hebben we jou bij nodig. Een supergrappig spel vol
actie!

16:00 uur

Flessenvoetbal
Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat je fles
niet omver getrapt wordt door één van je
medespelers! Neem je eigen plastic fles mee gevuld
met water.

18:45 uur

Plons &amp; Parel Ophaaltocht
Ga snel klaarstaan bij het Plons en Parel Ophaalpunt
(bij de toiletgebouwen) en wacht tot je vriendjes je
komen ophalen!

19:00 uur

Plons & Parel
We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig kijken
naar een knotsgek avontuur?!
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