
Vrij 10 april

Ma 13 april

Theater
Met Otto Elle & Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

t/m

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Pasen
ONLINE
eendenclub.nl/betuwestrand

AANDENKEN
Een leuk aandenken aan je 
vakantie, bijvoorbeeld CD’s!
Kijk op www.eendenclub.nl

Huifkartocht
Zondag 11.00
Tieneruurtje

Maandag 11.00
Kid’s uurtje

Inschrijven bij de receptie.
VOL = VOL

€10,- per persoon
Inclusief waterski’s, zwemvest,

helm en wetsuit.

Zondagmiddag

Kom je ook mee helpen zoeken
naar de paaseieren?

Zondagavond

Zondagavond is the zone geopend
voor alle tieners van 14 jaar of ouder!

Kom je ook chillen?

Paaseieren zoeken

The zone

Waterskiën

14+

8-11jr

12+



Toelichting iconen

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.

Vr 10 april Za 11 april Zo 12 april Ma 13 april

10.00
Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat

10.15
tot

11.00 Knutselen:
Verrassing

Knutselen:
Paaseieren
schilderen

Knutselen:
Kuikentje

11.00

Waterski 
tiener uurtje

Inschrijven bij de
receptie

Waterski  
kid’s uurtje

Inschrijven bij de
receptie

12.00

Meld je aan voor
de paaslunch
van morgen!
Bij de receptie

Paaslunch

Aansluitend:

Paas kinderbingo

15.00
tot

15.45 Jongens vs.
Meisjes

Paaseieren
zoeken

13.00 – 14.00

Jachtseizoen
Telefoon mee

15.30 – 16.00

Afscheids
spelletjes

Zien we je met
de meivakantie

weer terug?

18.45

Promotoer Promotoer

19.00
tot

19.30 Theater Theater

Avond 21.00

Welkomstborrel

20.30

Paasbingo
Zaal open om 19.30

21.00 – 23.00

Chilz night
In the zone

20.30 – 21.15

Sportavond

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. 
Knutselen vindt plaats in de kidsclub.

Strand:
Bij strandactiviteiten verzamelen we bij het strand 
(vlakbij de grote glijbanen). 
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen.

Sport:
Voor sport- en spelactiviteiten verzamelen we op het 
sportveld.

Promotoer:
Tussen 18.45 en 19.00 uur voorafgaand aan het 
theater kun je meelopen met de promotoer naar het 
theater toe. Otto, Elle of Izzi komen je ophalen bij één
van de theaterhaltes of sluit elders op de route aan.

Theater:
Om 19:00 kun je de dag afsluiten met een leuk 
verhaaltje van Otto, Elle en/of Izzi. 
Theater vindt plaats op het sportveld.
(Bij slecht weer in de kidsclub.)

Activiteiten met een ‘!’ worden georganiseerd door de
vrijwilligers van de Ontspannings Vereniging 
Betuwestrand (OVB). Voor activiteiten van de OVB 
kan een kleine vergoeding worden gevraagd als je 
geen lid bent van de vereniging.
(Wil je lid worden: Lidmaatschap 1 seizoen €20,- en 
voor een vakantieperiode €10,-) Informatie (en indien 
nodig inschrijven) bij de receptie.

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