
Maandag 2 mei 
Maandagochtend van 10:00 tot 11:00 is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 12 jaar 

een Knutselochtend in het recreatiegebouw. Tijdens het knutselen is ook de 
kinderkamer open. 

 
In de middag van 14:00 tot 14:45 is er voor de jeugd van ongeveer 6 t/m 12 jaar 

Vangvolleybal. Wil je meedoen? Kom dan om 14:00 naar het volleybalveld in de 
speeltuin. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. 

 
 
 

Dinsdag 3 mei 
Van 10:30 tot 12:00 gaan we Figuurzagen met de kinderen en jeugd van 9 t/m 17 jaar 

in het recreatiegebouw. Als je mee wil doen, geef je dan voor 10:00 op bij de receptie. 
 

Dinsdagmiddag gaan we van 14:00 tot 14:45 met de kinderen van 5 t/m 10 jaar 
Kriebelbeestjes zoeken in het bos. We hebben loepemmers en potjes om de 

beestjes voorzichtig te kunnen vangen, goed te kunnen bekijken en weer vrij te laten. Wil je 
meedoen? Je kan je tot 10:00 aanmelden bij de receptie. Trek stevige schoenen of laarzen aan 
en het liefst een lange broek. We vertrekken vanaf de tafeltennistafel en zijn uiterlijk om 14:45 

weer terug op de camping. 
 
 
 

Woensdag 4 mei 
Woensdag van 11:00 tot 12:00 is er voor de kinderen van 5 t/m ongeveer 12 jaar 

Kleefbal. Wie vangt de meeste ballen met zijn of haar kleefplank? Wil je meedoen? Kom 
dan om 11:00 naar het volleybalveld. Aanmelden is niet nodig. 

 
Om 14:00 is er voor de kinderen en jeugd van 8 t/m 17 jaar een Pooltoernooi. Wil je 
meedoen? Geef je dan snel op. Je kan je tot uiterlijk 13:30 aanmelden bij de receptie. Tijdens 

het pooltoernooi kan er geen gebruik gemaakt worden van de andere spellen in de 
recreatieruimte. 

 
 
 

Donderdag 5 mei 
Van 10:30 tot ongeveer 12:00 gaan we Schminken en Tekenfilm kijken voor 

kinderen t/m ongeveer 12 jaar in het recreatiegebouw. Van tevoren aanmelden is niet nodig. 
Ook de kinderkamer is open tot de film is afgelopen. 

 
Donderdagmiddag spelen we van 15:00 tot ongeveer 16:00 Bingo op het terras. Je bent 

vanaf 14:45 van harte welkom om alvast een plekje te zoeken om te zitten en kaartjes te 
kopen. De bingokaarten zijn € 1,00 per stuk. Er zijn leuke prijsjes te winnen met de bingo. 

Ben jij erbij? 



Vrijdag 6 mei 
Van 11:00 tot 12:00 is er voor de jeugd van ongeveer 9 t/m 15 jaar Paaltjesvoetbal. 

Wil je meedoen? Kom dan om 10:30 naar het tennisveld. Aanmelden is niet nodig. 
 

Vrijdagavond is er om 19:00 voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar het 
Smokkelspel. Welk team kan de meeste smokkelwaar door het bos vervoeren zonder 

gepakt te worden? Wil je meedoen? Kom dan om 18:45 naar de tafeltennistafel. Het spel 
duurt tot uiterlijk 20:30. Aanmelden is niet nodig. 

 
 
 

Zaterdag 7 mei 
Zaterdagochtend van 11:00 tot 12:00 is er een Knutseluurtje voor de kinderen en 

jeugd t/m ongeveer 12 jaar. We gaan iets heel leuks maken, kom je ook? Tijdens dit 
knutseluurtje zijn de mama’s voor een keertje niet welkom ;) 

 
Om 14:00 is er voor de jeugd van 9 t/m 15 jaar Laser Gamen in het bos. Er kunnen 
maximaal 18 kinderen meedoen, dus je moet je van tevoren aanmelden bij de receptie. Dit 

kan zolang er plaats is en tot uiterlijk 13:45. We vertrekken om 14:00 vanaf de tafeltennistafel. 
Trek stevige schoenen aan en het liefst een lange broek. 

 
 
  

Zondag 8 mei 
Van 11:00 tot 12:30 gaan we Spelletjes doen en een Disney-film kijken in het 

recreatiegebouw. Voor kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar.  
 


