RECREATIEPROGRAMMA
Vrijdag 12 april tot en met zondag 14 april
Vrijdag 12 april
18.30 uur Discozwemmen
Ook vanavond is het zwembad weer open
voor de feestgangers onder ons. Het is
namelijk discozwemmen! Trek je mooiste
zwembroek of bikini aan en kom mee
dansen, swingen en zwemmen op de
nieuwste hits.

Vervolg zaterdag 13 april
20.00 uur Film Kijken 10+
Ben jij 10 jaar en ouder en ben jij benieuwd
welke film we gaan kijken? Kom dan naar
De KurenKidszaal. De film zal ongeveer 1,5
uur duren.

Zaterdag 13 april
10.00 uur Knutselwarming-up
Het is weer tijd voor de Knutselwarming-up.
Gooi je spieren los en kom lekker dansen
tijdens de Knutselwarming-up!

Zondag 14 april
10.00 uur Knutselwarming-up
We gaan weer lekker dansen tijdens de
knutselwarming up. Doe je mee?

10.15 uur Knutsel
Vandaag gaan we een hele mooie
handenboom maken. Kom je ook mee
knutselen in de KurenKidszaal?
14.00 uur Water, spons, vuur
Heb jij zin in een leuk spel? We spelen
water, spons, vuur. Weet jij al hoe dit spel
gaat? We leggen het je uit bij De
KurenKidszaal.
16.00 uur Levendkwartet
Ben jij super snel of kun jij juist heel goed
kwartetten? Trek je sportschoenen aan en
kom naar de KurenKidszaal!
19.00 uur Minidisco met Betty
Het is weer tijd voor de Minidisco.
Vanavond is Betty weer van de partij!
Kom naar de KurenKidszaal en dans lekker
mee!

10.15 uur Knutsel
Kom naar de KurenKidszaal! We knutselen
vandaag een voorjaarsknutsel. Ben jij ook
zo benieuwd wat we gaan maken?
11.00 uur Open Dag
Yes! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse
Open Dag. Kom lekker naar de
voorjaarsmarkt: kleding, sieraden,
schoonmaakspullen, Tupperware zijn zo
maar een paar items die je kunt vinden op
de voorjaarsmarkt. Kom langs en bekijk het
aanbod bij de verschillende kramen.
Voor de kinderen is ook van alles te
beleven en natuurlijk is er live muziek bij De
Plaza. Wie weet kom je Billy en/of Betty
ook nog tegen vandaag.
Natuurlijk kun je niet naar huis zonder je
eigen gemaakte button ontworpen te
hebben in De KurenKidszaal!

