ACTIVITEITEN 11 - 17 JULI 2022
Maandag 11 juli
We gaan mooie kleurplaten maken! Heb jij zin om er ook een te maken? Van 11:00 tot 12:00
liggen ze voor je klaar in het recreatiegebouw.
Van 12:30 tot 13:30 is er tafeltennis. Wil je meedoen? Kom dan om 12:30 naar de
tafeltennistafel.
Om 17:00 is er voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar fluitjesvoetbal op het tennisveld.
Om 19:00 is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar vangvolleybal op het volleybalveld bij
het hoofdgebouw. Kom jij ook gezellig meedoen?

Dinsdag 12 juli
Van 11:00 – 12:30 is het spelletjesochtend in het recreatiegebouw. In de filmzaal draait
ondertussen een tekenfilm. Wil jij meedoen? Kom dan gezellig even langs.
Van 13:00 – 14:00 gaan we watervolleyballen op het volleybalveld. Lukt het jou om de
waterballon heel te laten?
Om 17:00 staan er allemaal leuke streetgames klaar voor jullie in de speeltuin bij het
hoofdgebouw. Wil je meedoen? Zorg dan dat je er om 17:00 bent.
Dinsdagavond is er om 19:00 een filmavond voor de jeugd vanaf 10 jaar.

Woensdag 13 juli
Om 11:00 is er voor kinderen en jeugd van ongeveer 4 t/m 15 jaar hockey en voetbal. Wil je
meedoen? Kom dan om 11:00 naar het tennisveld.
Woensdagmiddag hebben we een verkleed- en toneeluurtje in het recreatiegebouw
vanaf 13:00. We hebben verschillende kostuums voor jullie klaarliggen en jullie mogen zelf
een toneelstukje opvoeren voor elkaar.
Om 17:00 is het flessenvoetbal in de grote speeltuin bij het hoofdgebouw tot 18:00 voor
kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 jaar.
Voor kinderen en jeugd vanaf 8 jaar gaan we van 19:00 tot 20:30 lasergamen in het bos. Wil
je meedoen, geef je dan snel op bij de receptie. Opgeven kan tot woensdagavond 18:00 bij de
receptie. We verzamelen om 19:00 bij de tafeltennistafel.

Donderdag 14 juli
Van 11:00 – 12:30 is het spelletjesochtend in het recreatiegebouw. In de filmzaal draait
ondertussen een tekenfilm. Wil jij meedoen? Kom dan gezellig even langs.
Van 13:00 tot 14:00 is er voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar fluitjesvoetbal op het
tennisveld.

Om 15:00 is het FLUT-BINGO voor iedereen die gezellig mee wil doen op het terras. De
bingokaartjes zijn gratis en we spelen 3 x een ronde met 4 prijzen.
Donderdagavond gaan we met de kinderen en jeugd vanaf ongeveer 8 jaar van 19:30 – 21:00
naar het bos voor levend stratego! Wil je meedoen? Zorg er dan voor dat je om 19:30 bij de
tafeltennistafel bent.

Vrijdag 15 juli
Vrijdagochtend staat er van 11:00 tot 12:00 voor alle kinderen een knutselochtend in het
recreatiegebouw op het programma. Wil je meedoen? Kom dan gezellig langs!
Om 13:00 is er voor (bijna) het hele gezin een filmposter-speurtocht op de camping. Welk
team vindt als eerste alle afbeeldingen en kan deze combineren met de juiste filmtitels? Wil je
meedoen, kom dan om 13:00 naar de tafeltennistafel!
Van 15:00 tot 16:00 is er voor de kinderen en jeugd vanaf ongeveer 8 jaar een pooltoernooi
in de recreatieruimte in het hoofdgebouw. Wil je meedoen, geef je dan snel op bij de receptie.
Vrijdagavond gaan we met de jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar naar het bos voor het
smokkelspel. Welk team kan de meeste smokkelwaar door het bos vervoeren onder gepakt
te worden? Wil je meedoen, kom dan om 19:30 naar de tafeltennistafel. Het spel duurt tot
ongeveer 21:00.

Zaterdag 16 juli
Om 11:00 is er voor kinderen en jeugd van ongeveer 4 t/m 15 jaar hockey en voetbal. Wil je
meedoen? Kom dan om 11:00 naar het tennisveld.
Om 13:00 is er voor de kinderen van ongeveer 8 t/m 14 jaar een puzzeltocht. Welk team
vindt als eerste de puzzels en lost deze het snelste op? Wil je meedoen, zorg dan dat je om
13:00 bij de tafeltennistafel bent.
Om 17:00 staan er allemaal leuke streetgames klaar voor jullie in de speeltuin bij het
hoofdgebouw. Wil je meedoen? Zorg dan dat je er om 17:00 bent.
Voor kinderen en jeugd vanaf 8 jaar gaan we van 19:30 tot 21:00 lasergamen in het bos. Wil
je meedoen, geef je dan snel op bij de receptie. Opgeven kan tot zaterdagavond 18:00 bij de
receptie. We verzamelen om 19:30 bij de tafeltennistafel.

Zondag 17 juli
Vrijdagochtend staat er van 11:00 tot 12:00 voor alle kinderen een knutselochtend in het
recreatiegebouw op het programma. Wil je meedoen? Kom dan gezellig langs!
Om 13:00 is het flessenvoetbal in de grote speeltuin bij het hoofdgebouw tot 14:00 voor
kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 jaar.
Om 17:00 is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar vangvolleybal op het volleybalveld bij
het hoofdgebouw. Kom jij ook gezellig meedoen?
Zondagavond is er om 19:00 een filmavond voor de jeugd vanaf 10 jaar.

