Beestenboel
Deze week maken we kennis met Saar & Betty. Zij hebben een eigen dierenopvang en dat is
een echte beestenboel. Ze hebben koeien, varkens, apen maar ook honden, muizen en katten.
Ze hebben het heel druk met alle dieren en ze hebben jullie hulp nodig zodat alle dieren
genoeg aandacht krijgen. Komen jullie Saar & Betty helpen?
Zaterdag 20 april
14.00 uur:
16.00 uur:

19.00 uur:

20.00 uur:

Zondag 21 april
10.00 tot
11.30 uur:
14.00 uur:
16.00 uur:
19.00 uur:

20.00 uur:

Maandag 22 april
10.00 tot
11.30 uur:
14.00 uur:

16.00 uur:
19.00 uur:
20.00 uur:

Dinsdag 23 april
10.00 tot
11.30 uur:
14.00 uur:

16.00 uur:

19.00 uur:

20.00 uur:

Verstoppertjesfeest
Hoe goed ben jij in verstoppen? Doe mee en laat ons jou beste verstopplek zien.
Memory
Betty is een echte sloddervos, ze laat dan ook alles slingeren. Kun jij vinden welke
memoryvarianten bij elkaar horen?
Meeleeftheater
Kom kennis maken met je nieuwe theatervriendjes en ontdek wat
zij allemaal weten over Pasen.
De geheime paasboodschap
Lukt het jou om de geheime boodschap te raden?
1e paasdag
MaGniX Ochtendfeest
Saar vindt het leuk om te knutselen en omdat het vandaag Pasen is gaat ze verschillende
decoraties maken. Het is natuurlijk wel leuk om je caravan of tent te versieren.
Stoepkrijtfestijn
Maak jij een mooie paasei, paashaas of een andere mooie paascreatie? Doe mee!
Paasestafette
Vandaag gaan we een estafette doen en natuurlijk doen we dit in het thema Pasen.
Speltheater
De theatertypetjes gaan spelletjes doen met de jongste gasten. Kom allemaal naar de
binnentuin en doe mee.
Kleurenkwartet
De paashaas is gek op kleuren. Lukt het jou om de meeste kwartet te krijgen?
2e paasdag
MaGniX Ochtendfeest
Vandaag heeft Saar eieren voor jullie verzameld en gekookt. Trek allemaal kleren aan die
vies mogen worden. We hebben ook nog leuke spelletjes en kleurplaten klaar staan.
Schminktheater
Een hondje, prinses of toch liever een paashaas? Het kan allemaal! Kom snel naar de
recreatieruimte en laat je schminken.
Eieren zoeken
O Nee, de paashaas heeft allemaal eieren verstopt! Komen jullie helpen zoeken?
Danstheater
Kom samen met je theatervriendjes dansen. Ken jij alle leuke hits?
Familie paasspeurtocht
Doe mee met de hele familie met deze leuke paasspeurtocht.

MaGniX Ochtendfeest
Vandaag gaan we aan de slag met strijkkralen. Maak jij een mooie hond, kat of liever
iets anders? Kom naar de recreatieruimte en doe mee!
Naar de Kinderboerderij
We gaan gezellig naar de kinderboerderij in het recreatiepark. Weet jij welke dieren er
allemaal wonen? Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om gezellig mee
te gaan! Extra ogen zijn namelijk altijd welkom! We verzamelen bij de recreatieruimte.
Kat & Muis
Bij deze beestenboel spelen de katten en muizen altijd samen. Maar wie is de ander te
slim af? Doe mee en ontdek het zelf!
Kooktheater
Het is tijd voor Kooktheater. We gaan vandaag iets lekkers maken. Kom jij helpen?
Natuurlijk gaan we daarna lekker met zijn allen alles opsmullen.
Dierenstratego
Ken jij het spel levend stratego? Vandaag gaan we dat net iets anders doen.

Woensdag 24 april
10.00 tot
11.30 uur:

14.00 uur:
16.00 uur:
19.00 uur:

20.00 uur:

Donderdag 25 april
10.30 uur:

14.00 uur:
16.00 uur:
19.00 uur:

20.00 uur:

Vrijdag 26 april
10.00 tot
11.30 uur:
13.30 uur:

19.00 uur:

21.00 uur:

Zaterdag 27 april

MaGniX Ochtendfeest
Het is weer tijd voor je favoriete knutselochtend. Vandaag gaan we een aapje maken
met verf dus trek kleren aan die vies mogen worden. Er liggen ook weer spelletjes en
kleurplaten voor jullie klaar.
Ballen roven
De raaf is bezig met ballen roven. Lukt het jullie om de ballen terug te roven?
Dierengotcha
Lukt het jou om de verloren dieren te vinden?
Speltheater
Vandaag gaan de theatertypetjes weer leuke spelletjes doen met onze jongste gasten.
Kom allemaal naar de binnentuin en doe mee.
Dolle dierenspeurtocht
Vandaag heeft Betty voor jullie een leuke speurtocht gemaakt. Doe mee met het hele gezin

Ontdek de omgeving: op pad met de Schapenherder
Vandaag gaan we op pad met een echte Schapenherder. Hij gaat ons vertellen
hoe hij samenwerkt met zijn honden en neemt ons mee op pad. We worden om
10.45 uur verwacht bij de Schaapskooi te Schijndel. U kunt zich aanmelden bij de receptie
vóór 22 april. Meldt u snel aan want vol = vol. U betaald €2.50
per persoon. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Kinderen
mogen alleen mee onder begeleiding. U dient zelf voor vervoer te
zorgen. Opgeven bij de receptie of in de Kienehoef App.
Jagerbal
O nee, er lopen jagers rond. Lukt het jou om veilig over te steken?
Snel-Dieren-Spel
Ben jij snel en lukt het jou om dieren te vinden? Doe mee!
Meeleeftheater
Kom allemaal weer naar de binnentuin en ontdek of jouw theatervriendjes ook zo houden
van dieren! Doe gezellig mee.
Veehandel
Vaak worden dieren verkocht. Kom allemaal naar het sportveld en ontdek hoe dit wordt
gedaan.

MaGniX Ochtendfeest
Het is weer tijd om lekker te knippen en te plakken. We gaan een dierenpennenhouder
maken. De spelletjes en kleurplaten liggen natuurlijk ook weer voor jullie klaar.
Ontdek de omgeving: Puur Brabant
We gaan op bezoek bij Puur Brabant. Hier weet je precies waar het vlees vandaan komt.
De boerderijen produceren op duurzame wijze gezonde vleesproducten. Via hun eigen
varkenshouderij zorgen ze al jarenlang voor kwalitatief hoogwaardige varkens vlees. De
excursie is €5 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties, wat lekkers en een goodiebag.
Kinderen mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassenen. Opgeven bij de
receptie voor 24 april. Met een leuke fietsroute gaan we gezamenlijk naar de locatie.
Danstheater
Het is weer tijd voor danstheater. Kom allemaal naar de binnentuin en dans gezellig
met ons mee! Vergeet je dansschoenen niet!
Dierengeluidenspel 8+
Saar & Betty zijn op zoek naar de dieren die verstopt zitten. Je moet goed luisteren
om de dieren te vinden. Het recreatieteam kan bij dit spel veel vrijwilligers gebruiken!
Wil jij een handje helpen? Geef je dan op bij het recreatieteam
VANDAAG IS HET RECREATIETEAM VRIJ!
Het recreatieteam is vandaag een dagje vrij. Morgen zijn ze er weer
met een super leuke Ridders en Jongvrouwen week.

Dagje uit tip:
→ BestZoo
Het dierenpark waar je nog echt die Brabantse gezelligheid ervaart!
BestZOO is een knus dierenpark, waar je als bezoeker dicht bij de
dieren kan komen en de dieren goed kan zien.
Volwassenen (vanaf 12 jaar): €11.00
Kinderen (3 t/m 11 jaar): €9.50
Kinderen (0 t/m 2 jaar): Gratis

