
 

Het treintje van Recreatiepark De Tien Heugten rijdt 15 minuten voor aanvang van de activiteit. De kinderen kunnen 
opstappen bij de opstapplaatsen en worden  na de activiteit terug gebracht. Let op!! Bij de avond activiteiten en op zon- en 
feestdagen rijdt het treintje niet. Dan dient men op eigen gelegenheid naar de recreatieruimte of het sportveld te gaan. 

 

 

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) 

Vandaag rijdt het treintje niet. 

10.00 – 11.00 uur → Vogels knutselen. 

14.30 – 15.30 uur → Lepel parcours. Weet jij hoe dat 

moet en ben jij de snelste? 

19.00 uur → Filmavond in het Grand Café.  

 

Vrijdag 11 mei 

10.00 – 11.00 uur → Holly knutselen. 

14.30 – 15.30 uur → We gaan voetballen!!! 

19.00 – 19.30 uur → Tientijd / Minidisco. 

20.15 uur → Kaarten en sjoelen. Locatie: Grand café. 

 

Zaterdag 12 mei 

10.00 – 11.00 uur → Hoeveel stippen heb jij op je 

paddenstoel? 

14.30 – 15.30 uur → We gaan “generaal” spelen. 

19.00 – 19.30 uur → Tientijd / Wie ben ik? 

20.15 uur → Bingo. Locatie: Grand café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 18 mei 

20.15 uur→ Kaarten en sjoelen. Locatie: Grand café. 

 

Zaterdag 19 mei 

10.00 – 11.00 uur → Wasknijper diertjes knutselen. 

14.30 – 15.30 uur → Speurtocht over het park. 

19.00 – 19.30 uur → Tientijd /  Minidisco. 

20.15 uur→ Pinkster Bingo. Locatie: Grand café.  

 

Wilt u zondagmiddag voor 17.00 uur uw auto 

van de centrale parkeerplaats verwijderen i.v.m. 

de braderie. Voor vragen kunt u terecht bij de 

receptie. 

 

Zondag 20 mei (1e Pinksterdag) 

Vandaag rijdt het treintje niet. 

10.00 – 11.00 uur → Krokodil knutselen. 

14.30 – 15.30 uur → Het levend steen, papier en 

schaar spel 

19.00 – 19.30 uur → Tientijd / Stoelendans. 

 

Maandag 21 mei (2e Pinksterdag) 

Vandaag rijdt het treintje niet 

10.00 – 11.00 uur → Vouw dier maken. 

11.00 uur → Braderie 

Locatie: Centrale parkeerplaats.  

14.30 – 15.30 uur → Het wasknijperspel 

 

 

 


