
-2017-

Recreatiepark De Boshoek       Harremaatweg 34    3781 NJ Voorthuizen 
+31 (0) 342 47 12 97        info@deboshoek.nl       www.deboshoek.nl

20 - 23 februari



 

dinsdag
20 februari

10:00 - 11:00
Kidsclub
4-12 jaar

Verven maar dan anders
Verven maar dan zonder kwast, dat wordt vast een prachtig 
kunstwerk.

13:00 - 14:00
Sportveld

Vanaf 6 jaar

Roofspel
Welk team rooft de meeste spullen weg?

16.30  
Keessie haltes

1-8 jaar

Parade
Sta klaar bij de Keessie halte en spring in de Keessie mobiel. Bereid 
je voor om lekker te dansen.

17:00-17.30
Kidsclub

Alle leeftijden

MiniDisco
De leukste liedjes staan al klaar, kom snel meedansen!

19.00-20.00
Kidsclub

Vanaf 9 jaar

De boeven en de politie
Wie gaat er winnen? De politie of de boeven?



 

Woensdag
21 februari

10:00 - 11:00
Kidsclub
4-12 jaar

KIDSCLUB: Vogels
Hoor je ze al fluiten? We gaan hele mooie vogels maken.

11:30 - 12:30
Kidsclub 

Vanaf 9 jaar

Creatief moment 
Lekker knutselen met de oudere kinderen, kom jij ook?

11:30  
Ponyclub
3-5 jaar

Ponymomentje 
Wil je graag leren ponyrijden en weten hoe je pony’s moet verzor- 
gen? Je kan je opgeven tot 10.00 uur vandaag, bij de supermarkt of 
Western Plaza. De kosten bedragen €10,- per persoon.

13:30 
Sportveld 

Vanaf 6 jaar

Sutu-competitie
Ken jij onze interactieve muur al?  
We gaan er allemaal leuke spelletjes op spelen en een uitdagende 
competitie aan.



Donderdag
22 febuari

10:00 - 11:00
Kidsclub

4 tot 12 jaar

KIDSCLUB: Masker
Vandaag kan jij je masker precies zo maken als jij dit wilt!

13:00 - 15:00
Ponyclub

4 tot 16 jaar

Pony-Spelletjes-Spektakel
Het Pony- SpelletjesSpektakel is leuk voor diverse leeftijden. We 
doen spelletjes op en naast de pony.Vind je paarden leuk? Geef je dan 
snel op bij de supermarkt of Western Plaza tot vandaag 11.30 uur.

19:00 - 20:00
Kidsclub

Vanaf 7 jaar

Het Grote Raad Spel
Kan jij goed raden? Dan moet je zeker mee doen vanavond!

16:30 uur
Western Plaza

4 tot 12 jaar

Pizza bakken
Vanavond eten we pizza! Wat doe jij erop? 
Schrijf je voor 14.00 uur in bij het winkeltje of Western Plaza.  
Kosten: €5,- p.p.

Hele dag
Vrije dag animatie team
Het animatie team rust vandaag uit. Morgen zijn er weer heel veel 
leuke dingen te doen. Ben jij er dan ook?

vrijdag
23 febuari


