
Do 13 mei
t/m

Zo 16 mei

Ponyrijden

Elke middag om 13.00u

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 bij de

receptie langs. 

We verzamelen voor het
ponyrijden bij de buitenmanege.

Bekijk de poster voor meer
informatie.

Hemelvaart

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Theater
Met Otto, Elle, Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
In de ochtend

Coronamaatregelen

Wij organiseren in de
meivakantie alleen maar

buitenactiviteiten.

Voor alle activiteiten
verzamelen we bij ‘t

Schoaphok. Voor
sportactiviteiten kun je naar het

sportveld komen.

Wij willen ouders vragen om
niet aanwezig te zijn bij de

activiteiten.

Verder gelden de landelijke
corona-regels natuurlijk ook op

de camping.



Do 13 mei Vr 14 mei Za 15 mei Zo 16 mei
10.00

tot
10.15 Ochtendbeat Ochtendbeat

10.30 – 12.30

Huifkartocht
 

Onderweg doen
we spelletjes en
na afloop eten

we pannen-
koeken. 

Om 10.00 uur
worden er

geschminkt bij 't 
Schoaphok.

Ochtendbeat

10.15
tot

11.00

Knutselen:
Verrassing

Knutselen:
Verven

Knutselfrutsel

10.00 – 11.30

Mountainbike
clinic

 Meer info op de
posters

13.00
tot

16.00 Ponyrijden Ponyrijden Ponyrijden Ponyrijden

16.00
tot

16.45

Onderzoek 
in de natuur
Recreatieplas

Ratten en 
raven

Voetbal Afscheids-
spelletjes

18.45
tot

19.00 Promotoer Promotoer Promotoer

We zien je
graag in de
zomer weer

terug!19.00
tot

19.30

Theater Theater Disco

20.15
tot

21.00

Vlaggenroof Weerwolven

20.00 – 21.00

Broodjes bakken
bij het kampvuur

Meer info op de
posters

ONLINE
eendenclub.nl/vledders

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.

Toelichting iconen
Knutselen:
Voor kinderen van alle leeftijden.  
Voorafgaand aan het knutselen kun je ook 
mee komen dansen tijdens de ochtendbeat.

Theater:
Om 19.00 kun je de dag afsluiten met een 
leuk verhaaltje van Otto, Elle en/of Izzi. 

Sport:
Voor sport- en spelactiviteiten 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. Doe dichte 
schoenen aan en bij voorkeur een lange 
broek.  Laat je na afloop van bosactiviteiten 
door je ouders op teken controleren! 

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.
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