
Do 13 mei
t/m

Zo 16 mei

The code

Dit weekend is het weer tijd voor
een gezellig bosspel! Ben jij een
beetje goed in puzzelen? Doe dan

mee en kraak de code!

We gaan het bos in, dus trek een
lange broek en dichte schoenen

aan. 

Ben je jonger dan 8 jaar, dan
verwachten we dat een van je

ouders meekomt.

Roelie, Trix en Felix

Je favoriete vrienden zijn weer
terug! Kom jij kijken wat ze dit

weekend allemaal weer gaan
beleven tijdens het theater?

Doe je liever een dansje of een
spelletje met ze? Dat kan

natuurlijk ook! Kijk goed waar de
plaatjes met de drie vrienden

staan om te weten wanneer je ze
kunt verwachten.

Knutselen

Elke ochtend kun je gezellig met
ons komen knutselen! 

Kom om 10.00 uur je dag
beginnen met een paar dansjes.
Vervolgens gaan we om 10.15
uur een mooi werkje maken!

Hemelvaart

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Theater
Met Roelie, Trix of Felix

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
In de ochtend



Do 13 mei Vr 14 mei Za 15 mei Zo 16 mei
9.45
tot

10.00

10.00
tot

10.15 Ochtendbeat Trix-beat Ochtendbeat Roelie-beat

10.15
tot

11.00

Knutselen:
Verrassing

Knutselen:
Verven

Knutsel van
Roelie & Trix

Knutselfrutsel

13.30
tot

14.15

Waterspelletjes Maffe estafettes Ratten en 
raven

Afscheids-
spelletjes

16.00
tot

17.00 Bosspelen Bosspelen
We zien je
graag met

Pinksteren weer
terug!

18.45
tot

19.00

19.00
tot

19.30

Theater Spelletjes met
Felix

Theater

20.15
tot

21.00

Aansluitend:

Minidisco
Met Roelie en Trix

Tot 20.15

The Code Voetbal

ONLINE
eendenclub.nl/Bertrix

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
Ophaalrondje
Voor de knutsel en voor theater lopen we altijd een
rondje over de camping! We kunnen helaas niet 
altijd overal langskomen! Dus zie je ons niet? Kom
dan zelf naar de recreatieruimte 

Theater 
(bijna) elke avond kun je naar een 
theaterverhaaltje komen kijken van Roelie en Trix.
Soms komt Felix ook gezellig langs!

Bosactiviteiten
Als er een boompje bij staat, dan gaan we naar 
het bos. Trek een lange broek en dichte schoenen 
aan. Laat je na afloop controleren op teken.
Jonge kinderen mogen meedoen onder 
begeleiding van een van hun ouders.

Zwembad-activiteiten
Voor zwembadactiviteiten verzamelen we bij het 
grote zwembad. Bij activiteiten in het diepe bad 
mag je meedoen als je diploma A en B hebt.

Sport
Voor sportactiviteiten verzamelen we op het 
sportveld.

Voor alle activiteiten verzamelen 
bij de recreatieruimte, tenzij anders aangegeven

8+


