
Huifkartocht
Privacy

Heeft u een bezwaar wanneer er
foto’s worden gemaakt (van uw

kind) bij de recreatie? Meld dit dan
direct bij de recreatieleiding i.v.m.

de AVG (privacy wet)

Tot ziens in de zomer!

Overige info

Pinksteren
Za 30 mei

Ma 1 juni

t/m

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

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 even 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!



Toelichting iconenVr 29 mei Za 30 mei Zo 31 mei Ma 1 juni

10:00

Ophaalparade Ophaalparade Ophaalparade

10:15
Tot

11:00

Knutselen:
Verven

Knutselen met
kosteloos
materiaal

Knutselen:
Verrassing

13:30
Tot

14:15

Spelletjes bij de
overdekte
speeltuin

Kringspelletjes Tik- en
renspelletjes

14:30

Herby komt je
halen

15:00

Elle en Izzi
beleven nog een
avontuur voordat
je naar huis gaat.

15:30
Tot

16:00

Landje veroveren Sporten
Goede reis naar

huis en 
Tot ziens inde

zomer!
18:30

Herby komt je
halen

Herby komt je
halen

Herby komt je
halen

19:00
Tot

19:30

Theater
Een nieuw

verhaal van Elle
en Izzi

Theater
Kom jij ook weer

kijken?

Knutselen:
Knutselen is voor kinderen t/m 12 
jaar die zelfstandig kunnen 
knutselen. 

Herby:
Voorafgaand aan het theater rijdt 
Herby een rondje om alle 
kinderen op te halen.

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 plein voor 
de kinderclub.

Voor alle activiteiten verzamelen bij de
Cootjeshuis, 

tenzij anders aangegeven.

Toelichting iconen

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.


