
 

 

 

 

 

 
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, dit mag je niet missen 
19.00 uur Wie worden je nieuwe theater 

vrienden? 
 
 

Zaterdag 20 april 
10.00 uur  Knutselen, we maken iets moois 

voor Pasen  
14.00 uur  Sport en spel, eieren ruil spel 
16:00 uur  Spring en Swing, kom je ook? 

Kijken wie het hoogst springt  
18:30 uur  Herby, trek snel je schoenen aan 

en ga mee in Herby  
19:00 uur  Meeleeftheater, kom je ook 

gezellig kijken?  
21.00 uur  Volwassen Bingo, ben je 12 jaar of 

ouder mag je meedoen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 
 

Zondag 21 april 
09:00 uur  Paaseieren zoeken, wie vindt de 

meeste paaseieren? De paashaas 
komt ook!! 

14:00 uur  sport en spel,  we gaan 
verschillende spelletjes doen 

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  knutselen, we maken een 

paasmobiel, kom je ook? 
14:00 uur  Herby, LET GOED OP, vandaag zijn 

we wat eerder!  
14:30 uur  Meeleef theater, één en al 

gezelligheid met Wapper en 
Hummel 

 



 

 

Openingstijden: 
 
Receptie dagelijks   9.00-17.00 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 zorgen wij dat de tafel 

voor u gedekt klaar staat.  
 

Snackbar  

Dagelijks 12.00-19.30 uur  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zwembad dagelijks 
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 Onder voorbehoud 

 


