
Ma 29 april

Vr 3 mei
t/m

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Meivakantie    

Woensdag 1 mei om 15.30

In De Waterfabriek neemt het meisje
Jans je mee door het doolhof van de
zuiveringsinstallatie. Jans schrijft een
liefdesbrief die ze per ongeluk door

de wc spoelt. Al snel krijgt ze spijt en
wil ze de brief terughalen. Zal ze hem

op tijd terug vinden?

Meer informatie is te vinden op:
www.peergroup.nl/projecten/de-

waterfabriek/
Ouders en kinderen kunnen zich hier

voor opgeven en dan rijden we
gezamenlijk naar Assen. We

verzamelen om 15.30 bij de Ruif.

Elke middag om 13:00

Vind jij paarden en pony's ook zo
leuk? Elke dag kun je ponyrijden op

de buitenmanege.

Wil jij meedoen? Loop dan voor meer
informatie en opgave even bij de

receptie langs. 

We verzamelen voor het ponyrijden
bij de buitenmanege.

Bekijk de poster voor meer informatie.

Wanneer het weer een buitenactiviteit niet toelaat, 
zorgt het recreatieteam voor een vervangende 
binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven

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

Voorstelling Ponyrijden

ONLINE: Eendenclub.nl/Vledders

http://www.peergroup.nl/projecten/de-waterfabriek/
http://www.peergroup.nl/projecten/de-waterfabriek/


Ma 29 april Di 30 april Wo 1 mei Do 2 mei Vr 3 mei

10.00
tot

10.15

Ochtendbeat Ochtendbeat

10.00 tot 12.30

Huifkartocht
 

Onderweg doen
we spelletjes en

na afloop eten we
pannenkoeken.
Om 10:00 uur

worden de
kinderen

geschminkt bij 't
Schaophok.

De huifkar vertrekt
om 10.30 uur.

Ochtendbeat Ochtendbeat

10.15
tot

11.00

Knutselen:
Verrassing

Knutselen met
de natuur

Knutselen met
kosteloos
materiaal

Cake versieren

13.00

Ponyrijden Ponyrijden Ponyrijden Ponyrijden Ponyrijden

15.30
tot

16.15 

Het grote ruilspel Schminken Voorstelling De
Waterfabriek

V  ertrek om 15.30  
uur bij de Ruif

Waterdieren
zoeken
Bij de

recreatieplas

De vloer is lava

18.45
tot

19.00 

Promotoer Promotoer Promotoer Promotoer Promotoer

19:00
tot

19.30

Voorleesavond Kidsfun Kidsfun Disco Kidsfun

20.15
tot

21.00

20.00 tot 21.30

Broodjes bakken
bij het kampvuur

Wie ben ik? Voetbal Weerwolven Kleurentrefbal

Toelichting iconen
Knutselen
Knutselen is voor kinderen van alle 
leeftijden. Ben je nog erg jong (±4 
jaar of jonger), dan verwachten we 
dat één van je ouders je begeleidt. 
Om 10.00 beginnen we met dansen!
(tot 10.15) Het knutselen vindt 
plaats in 't Schoaphok.

Recreatieplas
In dit programma kun je precies zien
welke activiteiten we organiseren in 
of bij de recreatieplas. Heb je nog 
geen diploma of mag je niet alleen, 
neem dan altijd je vader of moeder 
mee.

Otto, Elle of Izzi
Tussen 18.45 en 19.00 uur 
voorafgaand aan de kidsfun, het 
voorlezen of de disco kun je 
meelopen met de Eendenclub-
promotoer.

Sport
Voor sportactiviteiten verzamelen 
we op het sportveld.

Bos
In dit programma kun je precies zien
bij welke activiteiten we naar het 
bos of de zandverstuiving gaan. We 
verzamelen altijd bij 't Schoaphok. 
Je kunt het best een lange broek en
dichte schoenen aantrekken. Ben je 
nog te jong om alleen te gaan, 
neem dan altijd je vader en/of 
moeder mee. Controleer na afloop 
altijd op teken

Natuureducatie
Als dit icoontje in het programma 
staat wordt er gewerkt met een 
natuurontdekkist. Leuk en leerzaam 
de natuur in!

Vledders
Deze activiteit wordt georganiseerd 
door de camping zelf (soms samen 
met het animatieteam). Je kunt 
meer informatie vinden op posters 
of bij de receptie

Voor alle activiteiten verzamelen we bij 
‘t Schoaphok, tenzij anders aangegeven.

!

! ! ! ! !

9+ Gezin

!

Gezin9+

!

Gezin!

!


