ACTIVITEITENPROGRAMMA 22 – 28 AUGUSTUS
Maandag 22 augustus
Om 13:00 is het tijd voor Dierenbingo. Kan jij het snelste alle dieren vinden op je
kaart? We verzamelen om 13:00 bij de tafeltennistafel. Kinderen t/m 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding van een volwassene. Kinderen vanaf 9 jaar mogen op
eigen gelegenheid lopen.

Dinsdag 23 augustus
Dinsdagochtend is het tijd voor Bubbel-voetbal. Wil je meedoen? Kom dan om
11:00 naar het volleybalveld in de speeltuin bij het hoofdgebouw. De activiteit is voor
kinderen van 6 t/m 14 jaar.
Om 13:00 gaan we Sjoelen in het recreatiegebouw. Schuif jij de meeste punten in
de bakjes? We hebben een aantal sjoelbakken. Tijdens het wachten staan er nog
andere spelletjes klaar om te spelen.

Woensdag 24 augustus
Van 11.00 -12.30 en van 14.00 tot 15.30 kan je meedoen met Kanoën & Suppen
op het ven tegenover de camping.
Je kan je aanmelden bij de receptie tot woensdagochtend 10.30 zolang er plaats is.
Je kan een tijdsblok van 10 minuten reserveren.
Kanoën: Voor iedereen met tenminste een A-diploma. Kinderen zonder diploma
kunnen een rondje met ouders/verzorgers mee, Iedereen krijgt verplicht een
zwemvest aan, ook al heb je een diploma. Ben je alleen? Geen probleem, dan
delen wij je bij iemand in.
Suppen: voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar met tenminste een A-diploma. Trek
kleding aan die nat mag worden want je kan in het water terecht komen. Ook hierbij
is een zwemvest verplicht.

Donderdag 25 augustus
Donderdagochtend gaan we van 11:00 tot 12:00 naar het bos om
Kriebelbeestjes te zoeken. Zoek jij mee? We vertrekken om 11:00 vanaf de
tafeltennistafel.
Om 12:30 gaan we Reuzenspellen spelen in het recreatiegebouw tot ongeveer
14:00. We hebben reuzenjenga, -mikado, -4 op een rij en nog meer.
Donderdagavond is het weer tijd voor Bingo! We spelen 3 rondes met in elke ronde
4 prijzen. Een bingokaart kost 2 euro. We starten op 19:00 met de verkoop van de
bingokaarten. Komen jullie ook?

Vrijdag 26 Augustus
Van 11.00 tot 12.00 gaan we gezellig Knutselen in het recreatiegebouw voor de
kinderen t/m 12 jaar. Komen jullie ook? Tijdens het knutselen is ook de kinderkamer
open voor kinderen t/m 6 jaar.
Kom jij om 13:00 naar het volleybalveld voor watervolleybal? We vullen veel
waterballonnen en gaan kijken of we die heel kunnen houden tijdens het
volleyballen/overgooien.
Om 14:00 is er voor de kinderen en jongeren vanaf 10 jaar een Pooltoernooi in de
ruimte naast de receptie. Opgeven kan tot 13:30 bij de receptie.

Zaterdag 27 augustus
Zaterdagmiddag is er een leuke Puzzeltocht! Lukt het jou om alle puzzels op te
lossen? Als je mee wil doen, kom dan om 13:00 naar de tafeltennistafel. Je krijgt daar
de uitleg en een antwoordenformulier mee. Leuk voor heel de familie! Kinderen t/m
8 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van een volwassene. Kinderen vanaf 9
jaar mogen op eigen gelegenheid lopen.

Zondag 28 augustus
Om het weekend af te sluiten gaan we lekker een Disneyfilm kijken in het
recreatiegebouw van 11.00 tot 12.30. Ook is de kinderkamer open voor kinderen t/m
6 jaar.

