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Vrijdag 24 april 

Herby komt 16:00 uur langs. 

Loop je ook mee achter Herby 

aan? 

Zondag 26 april 

10:00 uur staat er een knutsel 

online! Maak jij iets moois? 

Herby komt 16:00 uur langs. 

Loop je ook mee achter Herby 

aan? 

Zaterdag 25 april 

Het is 10:00 uur en er staat een 

nieuwe knutsel op Youtube. 

Knutsel je mee? 

Kom 15:00 uur bij de jeu de 

boules banen? Dan spelen we 

laddergolf  

Om 16:00 uur gaat de bel van 

Herby! Loop je mee? 

 

Maandag 27 april 

Het is 10:00 uur en er staat een 

nieuwe knutsel op Youtube. 

Knutsel je mee? 

Kom 15:00 uur bij Cootjes huis 

met je fiets of skelter. Deze gaan 

we versieren voor koningsdag. Rij 

daarna versierd achter Herby 

aan. 

16:00 uur is Herby er. Neem jij je 

versierde fiets of skelter mee? 

 

Dinsdag 28 april 

Het is 10:00 uur en er staat een 

nieuwe knutsel op Youtube. 

Knutsel je mee? 

Van 13:30 t/m 14:30 kunnen de 

kinderen gratis een skelter huren. 

Voor een half uur pp. 

Kom 15:00 uur bij de receptie. 

We gaan samen naar het 

zandstrandje om goud te zoeken!  

16:00 uur staat Herby weer klaar. 

Ga je mee? 

 

Woensdag 29 april 

Het is 10:00 uur en er staat een 

nieuwe knutsel op Youtube. 

Knutsel je mee? 

Van 12:00 tot 15:00 uur 

Fotospeurtocht: speur over de 

camping om alle foto’s te vinden! 

Om 16:00 uur gaat de bel van 

Herby! Loop je mee? 

17:00 uur middagbeat met 

recreateam! Log in en dans mee. 

Zie informatie op de achterkant 

 
Donderdag 30 april 

Het is 10:00 uur en er staat een 

nieuwe knutsel op Youtube. 

Knutsel je mee? 

Om 15:00 uur vrolijken we de 

camping op met stoepkrijt. 

Verzamelen bij de overdekte 

speeltuin 

Om 16:00 uur gaat de bel van 

Herby! Loop je mee? 

 

Vrijdag 1 mei 

Het is 10:00 uur en er staat een 

nieuwe knutsel op Youtube. 

Knutsel je mee? 

15:00 uur spelen we wat ben ik? 

Raad jij wat je bent? 

Herby is er weer klaar voor. Ga jij 

mee om 16:00 uur? 

 

Zaterdag 2 mei 

Het is 10:00 uur en er staat een 

nieuwe knutsel op Youtube. 

Knutsel je mee? 

15:00 uur doen we 

flessenvoetbal. Doe je mee? 

Het is 16:00 en dat betekent tijd 

voor Herby! 

 



Aanvullen informatie recreatieprogramma 

- Let ten alle tijden op de regels die gesteld zijn door de overheid i.v.m. het coronavirus.  

- Herby rijdt en kinderen kunnen er achteraan lopen. Graag willen wij de ouders vragen om 

mee te gaan en te letten op de afstand van 1,5 meter met andere kinderen en ouders.  

- Als er spullen over zijn van het knutselpakket ontvangen wij dat graag weer terug. Denk 

hierbij aan de lijm, stiften en andere knutselspullen. 

- De fotospeurtocht kunt u ophalen bij de receptie. Hier krijgt u ook meer uitleg. Let op de 

speurtocht kan in een tijd van 3 uur op eigen gelegenheid gelopen worden. Loop de 

speurtocht met het eigen gezin. 

- Let op: als Cootje of iemand van het recreatieteam/theater er is, vlieg er dan niet op af (de 

kinderen). De kinderen kunnen helaas niet met Cootje knuffelen.  

 

Knutselen via Youtube 
Iedere dag plaatst Recrateam een nieuwe knutsel online om 10:00 uur. Wij brengen zaterdag knutsel 

tasjes langs. Hierin zitten benodigdheden om te knutselen. Als je geen tasje hebt of je hebt extra 

spullen nodig. Dan kun je dit ophalen bij de receptie.  

Hoe vind ik de knutsel video’s? 
- Ga naar www.youtube.nl 

- Typ in de zoekbalk: knutselen Recrateam 

- Klik het filmpje van de juiste dag aan  

- Gebruik de knutselspullen in het tasje die je van ons hebt gekregen: knutselen maar! 

 

Dans mee met de middagbeat 
1. Ga naar recrateam.nl/middagbeat 

2. Dans mee met de middagbeat om 17:00 tot en met 17:30 uur. Invoeren van de code kan 

vanaf 16:45 uur.  

 

Openingstijden snackbar  
Dagelijks open van 17:00 uur tot en met 18:30 uur. Alleen open voor afhaal.  

 

Hier kunt u ook menu’s van De Remise afhalen.  

Menu’s worden geserveerd met patat, mayonaise en saus 

Keuze uit: 

• Kipsaté     9,95 

• Kip tortilla    9,95 

• Huisgemaakte gehaktbal  9,95 

• Beenham    9,25 

• Kibbeling    9,75 

• Pizza     v.a. 7,95 

Hawaii, salami, vegetarisch, zalm rucola en Quattro stagioni 

 

Bestellingen voor De Remise kunnen alleen telefonisch worden gedaan vanaf 17:00 uur. U kunt ook 

telefonisch bestellen voor de snackbar vanaf 17:00 uur. 

http://www.youtube.nl/

