
Do 21 mei
t/m

Za 23 mei

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Hemelvaart

Wij hebben natuurlijk te maken
met bijzondere

omstandigheden.

Daarom vragen wij van onze
medewerkers om zich aan de

richtlijnen van het RIVM te
houden. Zo wassen zij regelmatig
hun handen en houden 1,5 meter
afstand. Ook maken wij gebruikte
spullen goed schoon. Daarnaast

organiseren wij geen
grootschalige activiteiten meer.

Wij vragen aan jou dit ook te doen
om de camping een veilige en

schone omgeving te houden. Op
deze manier kun je alsnog
genieten van je vakantie.

Veiligheid eerst!

Middag 

In de middag kun je zelfstandig
met je gezin de activiteit doen,

of wordt er een activiteit
georganiseerd die vanuit de

accommodatie is mee te doen.
De instructies en materialen

voor de activiteit ontvang je van
het recreatieteam tijdens de

ochtendronde.

Aangepaste activiteiten



Toelichting iconen

Knutselen is voor kinderen van alle leeftijden. Wij beginnen met de 
ochtendbeat voor de recreatiezaal. Hierna kun je de knutselspullen 
meenemen naar je eigen accommocatie om te knutselen. Wij lopen 
ook een rondje om knutselmateriaal uit te delen.

In de middag kun je zelfstandig  een activiteit over de camping 
uitvoeren. De benodigde materialen en instructies krijg je ‘s morgens
van ons.

In de avond komen Flip en Fleur langs op de velden om een dansje 
te doen, verhaaltje te lezen of ander spelletje te doen. Je kunt 
meedoen vanuit je accommodatie.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan kun je met ons komen sporten 
op het sportveld! Lees wel eerst de regels hieronder goed door.

In de avond kun je spelletjes van ons lenen, zoals kaarten, een 
bordspel of enkele black stories -verhalen. Geef dit aan bij het 
recreatieteam, dan komen de spelletjes bij je langs brengen. 

Voor alle activiteiten (behalve de ochtendbeat & sport) komen wij langs de velden 
en huisjes.  Je hoeft hiervoor NIET te verzamelen.

Lees onderstaande regels goed door voordat je naar een activiteit komt.

Blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent.

Max. 10 minuten voor aanvang
aanwezig bij activiteiten.

Je moet zelfstandig kunnen 
sporten om mee te mogen 
doen. Dus zonder ouders. Het 
recreatieteam is wel aanwezig.

Kinderen van 13 t/m 18 jaar 
kunnen helaas bij 
sportactiviteiten niet meedoen,
kom ook niet kijken.

Was voor en na een activiteit 
je handen bij je eigen 
accommodatie

Ouders: We willen jullie vragen
je kinderen in te lichten over 
de veiligheidsregels en niet 
mee te komen naar 
activiteiten.

Volg altijd de aanwijzingen op 
van het recreatieteam.

Wij houden 1,5 meter afstand, 
dus nog even geen high five’s, 
stickers, etc.

Voor vragen of opmerkingen over het programma kun je altijd terecht bij
iemand van het recreatieteam.

Veiligheidsregels

Do 21 mei Vr 22 mei Za 23 mei
10.00 – 10.15

Ochtendbeat

Voor de recreatiezaal

10.00 – 10.15

Frits-beat

Voor de recreatiezaal

10.00 – 10.15

Ochtendbeat

Voor de recreatiezaal

Tussen 10.15 – 11.15

Knutselen:
Verrassing

Tot 11.15 kun je het
knutselmateriaal ophalen voor de

recreatiezaal.

Tussen 10.15 – 11.15

Knutselen met 
de natuur

 Tot 11.15 kun je het
knutselmateriaal ophalen voor de

recreatiezaal.

Tussen 10.15 – 11.15

Knutsel van 
Flip en Fleur

Tot 11.15 kun je het
knutselmateriaal ophalen voor de

recreatiezaal.

13.30 – 14.15

Voetbal

Op het sportveld

Tussen 13.30 – 17.30

Doordraai- speurtocht

Deze activiteit kun je zelfstandig
doen. Meer informatie tijdens de

knutsel.

Tussen 13.30 – 17.30

Crazy 88

Deze activiteit kun je zelfstandig
doen. Het recreatieteam deelt de

deelname formulieren uit.

15.30 – 16.15

Voetbal

Op het sportveld

15.30 – 16.00

Sportmix

Op het sportveld

15.30 – 16.00

Estafettes

Op het sportveld

18.30 – 20.00

Flip en Fleur
komen langs

18.30 – 20.00

Flip en Fleur
komen langs

18.30 – 20.00

Flip en Carabouille
komen langs

20.00 – 21.00

Workshop:
Striptekenen

Je kunt dit ophalen bij de
recreatieruimte

Elke avond

Avondspellen 

(reserveren bij het recreatieteam)

Elke avond

Avondspellen 

(reserveren bij het recreatieteam)

4-12 4-12 4-12

4-8 12+

9-12 4-12 4-12

8+
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