
Za 3 april
t/m

Vr 9 april

Thema van de week

Deze week staat helemaal in het
teken van KRIEBELBEESTJES.

Kom jij ook een vlinder
knutselen, of meedoen aan de

lentespelletjes? Vergeet ook zeker
niet om naar de strijd der
kriebelbeestjes te komen! 

Je herkent de activiteiten aan het
volgende plaatje:

Pasen

Het is weer pasen!

Dat vieren wij met allemaal
spelletjes in het teken van deze

feestdagen.

Loop bijvoorbeeld mee op de
paaswandeling of kom eieren

schilderen!

Kriebelbeestjes

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Theater
Met Roelie, Trix of Felix

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
In de ochtend



Za 3 april Zo 4 april Ma 5 april Di 6 april Wo 7 april Do 8 april Vr 9 april
9.45
tot

10.00

10.00
tot

10.15

Ochtendbeat Ochtendbeat Trix-beat Ochtendbeat Felix-beat Ochtendbeat Roelie-beat

10.15
tot

11.00

Knutselen:
Paashaas

Knutselen:
Paaseieren
schilderen

Paaseieren
zoeken

Knutselen:
Vlinder

Knutselen:
Verliefde

kriebelbeestjes

Knutselen: 
Slak

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

13.30
tot

14.15

Het grote
eierspel

Paaswandeling Flessenvoetbal Kriebelbeestjes-
tocht

Glazen potje
mee

Lentespelletjes Kriebelige
estafette

Natuur
onderzoek

18.45
tot

19.00

19.00 – 20.00

Avondspel:
‘Strijd der

kriebelbeestjes’

Kom naar deze
gezellige

spelshow! Leuk
voor het hele

gezin.

19.00
tot

19.30

Theater Spelletjes met
Felix

Theater Spelletjes met
Felix

Minidisco
Met Roelie en Trix

Afscheidstheater
+ fotoshoot

20.15
tot

21.00

Sportavond Vlaggenroof Black stories Jongens vs.
Meisjes

Workshop: 
Bos

lentebloemen

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

10+

Gezin

8+


