
 

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. 

 

Zaterdag 5 mei hebben we Tien Heugten 

Got Talent! Wil jij ook mee doen? Bedenk 

een leuke act of leuk liedje en geef dat 

door aan het recreatieteam. Je mag iets 

doen met een vriendje, vriendinnetje of 

helemaal alleen. Vrijdagavond gaan we 

oefenen in het jeugdhonk. We beginnen 

een half uurtje eerder om 18.30 uur. 

 

Vrijdag 27 april  

20.15  Kaarten en sjoelen 

Locatie: Grand Café  

 

Zaterdag 28 april  

10.00 – 11.00 uur  Masker knutselen 

14.30 – 15.30 uur  Het grote ruilspel 

19.00 – 19.30 uur  Tientijd/ Mini disco 

20.15 uur  Bingo 

Locatie: Grand Café  

 

Maandag 30 april  

10.00 – 11.00 uur  Dromenvanger knutselen 

14.30 – 15.30 uur  Balletje over  

19.00– 19.30 uur  Moordspel/Het Lama spel 

 

Dinsdag 1 mei 

10.00 – 11.00 uur  Mozaïek of deurhanger Holly  

14.30 – 15.30 uur  Flessenvoetbal 

19.00 uur  Filmavond in het Grand café 

 

Woensdag 2 mei  

10.00 – 11.00 uur  Verrekijker knutselen 

14.30 – 15.30 uur  Trefbal 

19.00 – 19.30 uur  Tientijd/Blikgooien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 mei 

10.00 – 11.00 uur  Poppetje knutselen 

14.30 – 15.30 uur  Wie ben ik  

19.00 – 19.30 uur  Tientijd/Mini disco 

 

Vrijdag 4 mei (Dodenherdenking) 

10.00 – 11.00 uur  We maken alvast iets voor 

Moederdag. Neem je een foto van jezelf mee. 

14.30 – 15.30 uur  Tikspelletjes 

18.30 – 19.30 uur  Oefenen Tien Heugten Got 

Talent. In verband met Dodenherdenking beginnen 

we een half uurtje eerder. 

20.15 uur  Kaarten en sjoelen  

Locatie: Grand Café  

 

Zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 

10.00 – 11.00 uur  IJsjes knutselen 

14.30 – 15.30 uur  Het grote ruilspel 

19.00 uur  Tien Heugten Got Talent 

 

*Let op bij een activiteit in het bos. Bedek alle 

lichaamsdelen en controleer uw kind dagelijks op 

teken. 

 


