
Maandag 13 april  

Tweede paasdag 

 

Om 10:00 uur komen wij 

knutselpakketjes langsbrengen. 

Zit jij al klaar? 

 

In de middag doen we een 

spelletje. Vanaf 13:30 uur komt 

iemand langs op de velden 

 

Om 15:00 uur komt Herby weer 

langs! Zien we jou ook bij de 

halte? 

 

 

Zondag 12 april  

Eerste Paasdag 

 

Om 10:00 uur komen wij 

knutselpakketjes langsbrengen. 

Zit jij al klaar? 

 

14:00 uur: tijd voor de Paashaas! 

Heb jij hem al gespot? De 

paashaas brengt paaseieren 

langs. Laat ze verstoppen door 

papa en mama en zoek ze 

allemaal. 

 

Om 16:00 uur komt een 

aangepaste Herby versie langs. 

Loop je mee? 

 

 

Vrijdag 10 april 

Herby komt 16:00 langs. Loop je 

ook mee achter Herby aan? 

Aangepast recreatieprogramma Pasen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 april  

 

Om 10:00 uur komen wij 

knutselpakketjes langsbrengen. 

Wat maken we vandaag? 

 

Van 14:00 uur tot 15:00 uur 

Huur gratis een skelter bij de 

receptie! 

 

Wij hebben een super leuke 

speurtocht uitgezet. De hele dag 

hebben jullie de tijd om samen 

met papa en mama de 

speurtocht te lopen! Los jij alle 

vragen op?? 

 

16:00 uur – Het is tijd voor 

Herby! Loop je ook mee?  



Aanvullen informatie recreatieprogramma 

- Let ten alle tijden op de regels die gesteld zijn door de overheid i.v.m. het coronavirus.  

- Herby rijdt en kinderen kunnen er achteraan lopen. Graag willen wij de ouders vragen om 

mee te gaan en te letten op de afstand van 1,5 meter met andere kinderen en ouders.  

- Als er spullen over zijn van het knutselpakket ontvangen wij dat graag weer terug. Denk 

hierbij aan de lijm, stiften en andere knutselspullen. 

- De speurtocht kunt u ophalen bij de receptie op zaterdag. Daarbij ontvangt u ook een 

instructie en handschoen etc. voor de veiligheid.  

- Paaseieren kunt u zelf verstoppen. Let op dat u dit doet op bijv. het veld, een ander veld, 

speeltuin etc. Maar let zelf op dat het een veilig plek is op dat moment.  

- Let op: als de paashaas, Cootje of iemand van het recreatieteam/theater er is, vlieg er dan 

niet op af (de kinderen) en de kinderen kan helaas niet knuffelen.  

 

Openingstijden snackbar  

Dagelijks open van 16:30 uur tot en met 18:00 uur. Alleen open voor afhaal.  

 

Hier kunt u ook menu’s van De Remise afhalen.  

Menu’s worden geserveerd met patat, mayonaise en saus 

Keuze uit: 

• Kipsaté     9,95 

• Kip tortilla    9,95 

• Huisgemaakte gehaktbal  9,95 

• Beenham    9,25 

• Kibbeling    9,75 

• Pizza     v.a. 7,95 

Hawaii, salami, vegetarisch, zalm rucola en Quattro stagioni 

 

Drinken bij te bestellen    2,10 per flesje 

Coca Cola, Fanta, Ice tea, blikje bier 

 

Bestel je ontbijtmand voor Pasen bij de receptie 
Per persoon  

1 hard broodje 

1 croissant 

1 zacht broodje 

Plak paasstol 

Gekookt ei 

Plakje kaas, ham, jam, hagelslag en boter 

Bakje eiersalade (1 per mand) 

Koffie/thee/jus Orange 

Paaseitjes 

 

9,95 p.p 

 

De paasmand word gebracht vanaf 9.00 uur bij uw plaats. 

 


