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Do 18 juli

Informatie

t/m

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Kidsfun
Met Otto, Elle & Izzi
 

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

Een souvenir voor thuis

Misschien heb je de CD’s al bij
de receptie zien liggen. Otto,
Elle & Izzi hebben een aantal
leuke souvenirs voor jou. Zo

zijn er T-shirts, etuis,
plakplaatjes, tandenborstels,
sleutelhangers en nog veel

meer!

Niet alles is bij de receptie te
koop, maar kun je wel via

www.eendenclub.nl bestellen.
Zo kan je met je souvenir nog

even nagenieten van een
fantastische vakantie!

Aandenken

Ben jij supersnel en slim?

Speel dan mee met het spel
‘Levend Stratego’ op de 

Blauwe Haan.

Jij doet toch ook mee?

Levend stratego

http://www.eendenclub.nl/


Toelichting iconenMa 15 juli Di 16 juli Wo 17 juli Do 18 juli

10.00
tot

10.15

Ochtend-
gymnastiek

Ochtend-
gymnastiek

10.00 tot 12.00

Fietsvierdaagse
Stempelpost 

op de 
Blauwe Haan

Met o.a.
dansen,

knutselen en
spelletjes

Ochtend-
gymnastiek

10.15
tot

11.00

Knutselen:
Verrassing

Knutselen met
de natuur

Knutselfrutsel

14.00
tot

14.45

Handtekeningen-
jacht

Trefbal Zandkastelen
bouwen in de
moddertuin

19.00
tot

19.15 Voorlezen Voorlezen Voorlezen Voorlezen

19.15
tot

19.45

Kidsfun Kidsfun Kidsfun Kidsfun

20.15
tot

21.00

Sportavondje Workshop:
Waxinelicht-

houder 
Neem een 

Glazen potje
mee

Levend stratego

Aansluitend:

Fotoshoot
tot 20.00

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.

ONLINE
eendenclub.nl/blauwehaan

8+/volw.gezin

Knutselen:
Knutselen is voor kinderen van alle leeftijden. 
Ben je nog erg jong (±4 jaar of jonger), dan 
verwachten we dat één van je ouders je 
begeleidt. 

Zwembad:
Bij zwembadactiviteiten verzamelen we in het 
zwembad. Zwemdiploma A & B zijn verplicht.

Otto, Elle en Izzi:
Om 19.00 voorafgaand aan de kidsfun kun je 
genieten van een mooi verhaaltje. Daarna 
kun je een spelltje doen met Otto, Elle of Izzi.

Sport:
Voor sportactiviteiten verzamelen we bij de 
recreatieruimte.

Bos:
Voor bosactiviteiten verzamelen we altijd bij 
de recreatieruimte. Doe dichte schoenen aan 
en bij voorkeur een lange broek. Laat je na 
afloop op teken controleren. Mag je niet 
alleen naar het bos? Neem dan één van je 
ouders mee.

Workshops:
Workshops zijn creatieve activiteiten voor 
iedereen vanaf 8 jaar. Ook  leuk voor 
volwassenen. 

Voor alle activiteiten verzamelen bij de
recreatieruimte,  tenzij anders aangegeven.
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