
 

 

 

 
Programma Pasen 
 
We komen jullie ophalen!  
's Ochtends komt het animatieteam langs de 
caravans en tenten wanneer de klok 10.00 slaat. ‘s 
Avonds zullen Cootje, Wapper en Hummel jullie 
komen ophalen bij de Herby halte om 18.30 uur. 

 
Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er 
altijd een vervangende activiteit georganiseerd. 

 
Willen jullie alle melkpakken, toiletrollen, doosjes 
en glazen bewaren voor de knutsel club? We 
kunnen alles gebruiken!! 

 
We verzamelen voor alle activiteiten bij 
‘De Recreatieruimte’, tenzij anders is aangegeven. 

 
 

Vrijdag 19 april  
18:30 uur Herby 
Zing mee met Herby’s hitjes 
19:00 uur Meeleef theater 
Dit mag je niet missen! 
 
 

Zaterdag 20 april 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn   
Doe mee met de leukste dansjes! 
10:30 Knutselclub 
we maken een palmpasen tak 
 
14:00 uur  Sport en spel 
Eieren ruil spel  
16:00 uur  Spring & Swing 
Kijken wie het hoogst springt 
 
 

 
Wapper en Hummel beleven dan de 
spannendste en leukste activiteiten samen met 
jullie en de Uitblinkers van ons animatieteam! 
 

Het animatieteam, Wapper en 
Hummel hopen jullie snel te zien!  
Cootje is natuurlijk ook bij! 
 
 
18:30 uur Herby 
Trek snel je schoenen aan en ga mee in Herby! 
19:00 uur Meeleef theater 
Kom je ook gezellig kijken? Daarna gaan we over de 
camping met de palmpasen tak 
 

21:00 uur Volwassen Bingo 12+ in De 
Remise 

 

Zondag 21 april 
09:00 uur Paaseieren zoeken 
wie vindt de meeste paaseieren? De paashaas komt  
ook!! 
 
14:00 uur Sport en spel 
Levend ganzenbord 
16:00 uur Spring en Swing 
Dansen met Co, kom je mee dansen? 
 
18:30 uur Herby 
Eet snel je paaseitje op en ga mee in Herby!  
19:00 uur Meeleef theater 
Geen tijd te verliezen kom snel  
 

19:30 uur Paasvuur in Heino 
 

Maandag 22 april   
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn   

Doe mee met de leukste dansjes! 



 

 

10:30 Knutselclub 
we maken een paasmobiel, kom je ook? 

 
14:00 uur Herby 
LET GOED OP, vandaag zijn we wat eerder!  
14:30 uur Meeleef theater 
Eén en al gezelligheid met Wapper en Hummel 

 

 
Openingstijden: 

 
 

Receptie  

Dagelijks geopend van 09:00-17:00 uur 
 

Restaurant De Remise  

Vrijdag   16:00-21:00 uur 
Zaterdag  12:00-23:00 uur 
Zondag  10:00-20:30 uur 
Maandag   10:00-20:00 uur  
 
Keuken is open van 12:00-19:30 uur 
 
Reserveer een tafel, dan maken wij die voor u 
klaar zodat u direct kunt aanschuiven. 
 

Snackbar 

Dagelijks geopend van 12:00-19:30 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

zwembad 

08.00 – 09.00 uur        Senioren 
09.00 – 11.45 uur        Recreatief 
11.45 – 13.00 uur        Schoonmaak 
13.00 – 17.15 uur        Recreatief 
17.15 – 18.00 uur        Schoonmaak 
18.30 – 20.30 uur        Recreatief 
20.30 uur                      Gesloten    

 
 
 
    

 
 
 
 
Openingstijden en programma onder 
voorbehoud 
 

Samen zijn 
Jeugdruimte voor kinderen tot 12 jaar! 
Jongeren ruimte vanaf 12 jaar!  
 
 
 
Privacy  
Heeft u een bezwaar wanneer er foto’s worden 
Gemaakt (van uw kind) bij de recreatie? Meld  
dit dan direct bij de recreatie leiding i.v.m. de 
AVG (privacy wet). 
 


