
Ma 27 apr

Za 2 mei
t/m

Theater
Van Otto Elle & Izzi

Spellen
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

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 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.

Elke dag om 15.00 uur.

Neem je volwassen begeleider mee
voor een pony wandeling door de rij bak

of door het bos

Deelname is vanaf 4 jaar. 
Kleine pony: € 6,- per half uur
Grote pony: € 8,- per half uur

 Meer informatie en reserveren kan  bij
de receptie.  

Veiligheid eerst!

Middag 
In de middag kun je zelfstandig met je

gezin de activiteit doen, of wordt er een
activiteit georganiseerd die vanuit de
accommodatie is mee te doen. De
instructies en materialen voor de

activiteit ontvang je van het
recreatieteam tijdens de ochtendronde
of zullen via facebook gecommuniceerd

worden.

Avond 
In de avond kun je met je gezin spellen
spelen of sporten. Hiervoor kun je leuke

spellen lenen van het recreatieteam,
zoals een bordspel, kaartjes voor black
stories of 30 seconds, spelkaarten of

sportspullen.

Wil je hier gebruik van maken? Geef dit
dan tijdens de ochtendronde aan bij het

recreatieteam, zodat wij tijdens de
middag- of avondronde dit bij je kunnen

afleveren. Wij komen de volgende
ochtend de geleende spullen weer

ophalen.

Aangepaste activiteiten

Van Otto Elle & Izzi

Spellen
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

Meivakantie

RECREATIEPROGRAMMA

Wandelpony



Wanneer het weer een buitenactiviteit niet 
toelaat, zorgt het recreatieteam voor een 
vervangende binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn gratis,  m.u.v. de wandelpony
of tenzij anders aangegeven

Voor vragen of opmerkingen over het programma 
kun je altijd terecht bij iemand van het 
recreatieteam.

ONLINE
Via onderstaande link kun je meedoen

aan allerlei leuke activiteiten:
Facebook.com/vakantieparkturkerbos

Bovendien vind je hier extra uitleg voor
Onder andere knutsels en spellen

Ma 27 apr Di 28 apr Wo 29 apr Do 30 apr Vr 1 mei Za 2 mei

Om 10.00

Ochtendbeat

Doe mee via
facebook

Ochtendbeat

Doe mee via
facebook

Ochtendbeat

Doe mee via
facebook

Ochtendbeat

Doe mee via
facebook

Ochtendbeat

Doe mee via
facebook

Ochtendbeat

Doe mee via
facebook

Tussen
10.15

en
11.00

Knutselen:
Kroon

Wij komen bij je
langs

Knutselfrutsel

Wij komen bij je
langs

Knutselen:
Verrassing

Wij komen bij je
langs

Knutselen:
Lampion

Wij komen bij je
langs

Knutsel van Otto,
Elle en Izzi

Wij komen bij je
langs

Knutselen:
Herinnering

Wij komen bij je
langs

Middag
Op

facebook
starten we
om 13.30

Dansworkshop:
Koningsdag

Doe mee via
facebook

Symbolentocht

Deze activiteit kun je
zelfstandig doen

Toren-challenge

Wij komen bij je
langs

Bootcamp

Doe mee via
facebook

Dansen

Doe mee via
facebook

Het grote 
selfiespel

Deze activiteit kun je
zelfstandig doen

Om 15.00

Wandelpony

Zie advertentietekst

Wandelpony

Zie advertentietekst

Wandelpony

Zie advertentietekst

Wandelpony

Zie advertentietekst

Wandelpony

Zie advertentietekst

Wandelpony

Zie advertentietekst

Tussen
18.15 

en
18.45

Otto, Elle of Izzi
Promotoer

Wij komen bij
 je langs

Otto, Elle of Izzi
Promotoer

Wij komen bij
 je langs

Otto, Elle of Izzi
Promotoer

Wij komen bij
 je langs

Otto, Elle of Izzi
Promotoer

Wij komen bij
 je langs

Otto, Elle of Izzi
Promotoer

Wij komen bij 
je langs

Otto, Elle of Izzi
Promotoer

Wij komen bij 
je langs

Van
19.00

tot
19.30

Voorlezen

Kijk mee via
facebook

Theater

Kijk mee via
facebook

Theater

Kijk mee via
facebook

Voorlezen

Kijk mee via
facebook

Theater

Kijk mee via
facebook

Afscheids-
theater

Avond

Sporten

Reserveer in de
ochtend bij het
recreatieteam

Avondspellen

Reserveer in de
ochtend bij het
recreatieteam

Sporten

Reserveer in de
ochtend bij het
recreatieteam

20.00

Lampion
ontsteken

We maken de
zelfgemaakte

lampion aan bij onze
eigen

accommodatie.

Avondspellen

Reserveer in de
ochtend bij het
recreatieteam

Aansluitend:

Dansen en
tandenpoetsen

Kijk mee via
facebook

Knutselen
Knutselen is voor kinderen van alle leeftijden. Wij zullen om 10
uur eerst een dansje doen via  facebook. Je kunt meedoen 
vanuit je accommodatie! Vervolgens brengen wij bij elke 
accommodatie de knutselspullen. Deze halen wij tijdens de 
middagactiviteit weer op.

Middag
In de middag kun je meestal zelfstandig met het hele gezin 
een activiteit over de camping doen. De benodigde materialen 
en instructies krijgen jullie van ons in de ochtend. Als we een 
activiteit via facebook hebben, dan starten we om 13.30

Otto, Elle en Izzi
Tussen 18.15 en 19.45 komen Otto, Elle en/of Izzi langs om 
op de velden. Vanaf 19.00 kun je online via facebook het 
theater of voorlezen volgen.

Avond
In de avond kun je sportspullen of spelletjes van ons lenen, 
zoals kaarten of een bordspel. Geef dit aan tijdens de 
knutselronde, dan kunnen wij die tijdens de middag- of 
avondronde bij je langs brengen. Wij nemen deze bij de 
knutselronde de volgende ochtend weer mee. Soms doen we 
een spel of quiz online via facebook, doe dan gezellig mee!

Voor alle activiteiten, (m.u.v. de wandelpony) komen wij langs de velden en
huisjes of zijn te volgen via facebook. Je hoeft hiervoor NIET te verzamelen.

Toelichting iconen


