Recrakrantje 24 juli - 30 juli
Welkom op de camping deze week: we zijn blij dat je er bent! De activiteiten van deze week staan in het
thema: op een onbewoond eiland!
We hebben voor jullie verschillende activiteiten kunnen bedenken, wel dienen we rekening te houden
met nog een paar maatregelen rondom corona;
Wanneer het regent gaan we een vervangende activiteit organiseren.
De regels die thuis gelden, gelden ook op de camping.
• Wat blijft belangrijk?
• handen regelmatig goed wassen en eventueel ontsmetten
• houd afstand van elkaar, let ook op onze medewerkers
• Verkouden? Blijf dan bij je plek.
• hoest en nies in elleboog
Soms moet je je opgeven voor een bepaald onderdeel van het programma, hier staat een maximaal
aantal deelnemers voor.
Je kunt je inschrijven via de Oldemeyer app.
Het zwembad is open, wel je inschrijven via de Oldemeyer app, zie opmerking volgende bladzijde
Wij wensen jullie een fijne en gezellige vakantie toe.
Recra: Thirza, Apolonia, Joël, Leon, Vivian, Jaap en Ruth, Bar: Jasper, Derk, David, Eline, Maarten, Loïs,
Joanne, Tim en Harm

Kantine elke dag van 08.30 uur - 23.30 uur
Zwembad ma-za 09.00- 20.30 uur, inschrijven is verplicht via Oldemeyer-app, er ligt geen lijst meer klaar. Je mag
1x per dag inschrijven, te vaak inschrijven wordt verwijderd. Mocht het rustig zijn mag je als last minute je
inschrijven voor een tweede keer op een dag. De toegangsdeur gaat open bij elk blok en gaat daarna dicht. Je
kunt het zwembad verlaten bij de uitgang achter de glijbaan.
Kom op tijd, houd afstand van elkaar. We voorkomen op deze manier een te groot aantal gasten in het
zwembad, en zo kan ieder een keertje rustig zwemmen.
Half uur voor openingstijd en half uur na sluitingstijd is er een klein half uurtje zwemmen voor ouderen.
Minishop: overdag tijdens openingstijden van de kantine

22:00 uur

VRIJDAG 30 JULI
10:00 uur

ZATERDAG 24 JULI
Plaats: Speelweide

Kom naar de speelweide om van een tobbedansbaan af te glijden en in het water
terecht te komen!
14:00 uur

16:00 uur

16:00 uur

16:00 uur

Stoepkrijten

16:00 uur

16:00 uur

Ren je Rot 8+

Oldemeyer konijnen
Plaats: Merel

19:00 uur

20:00 uur

21:00 uur

Plaats: Merel

Campingnachtwacht 12+
Plaats: Zomerhuis

Doe mee met een potje Nachtwachten in het Zomerhuis (lijkt op Weerwolven, maar
dan in Oldemeyer-thema)! Tip: meedoen kan precies aansluitend na het broodjes
bakken.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

Pooltoernooi 14+
Plaats: Kantine

Straattheater
Plaats: Sperwer

What's in a name-game 14+
Plaats: Terras

De grappige en minder moeilijke variant van 30 seconds. Het spel met de pan, het
propjesspel... Je kent het wel! Omschrijf de begrippen op je briefje zonder het woord
zelf te zeggen, beeld het uit zonder te praten, maak je team duidelijk wat je bedoelt
met één woord of met één geluid!

Kampvuur en broodjes bakken
Gezellig rondom het vuur broodjes bakken. Neem een stok mee, je krijgt van ons een
broodje zodat je deze boven het vuurtje kunt afbakken.
Hierna kun je hem met een worstje vullen. Kosten 0,50. Geef je op voor een van de
drie rondes, zodat het niet te druk wordt met papa's en mama's bij het vuur.

Plaats: Zomerhuis

Neem plaats op het veld en kom kijken wat voor geks er dit keer gaat gebeuren!

Kom direct na de poppenkast naar de Merel en maak een leuke foto met Ollie en Bibi,
of geef een knuffel of high five.
20:00 uur

Audities voor het straattheater 8+

Geef je op via de app, er is plek voor 12 deelnemers. Je mag je niet zowel woensdag
als vrijdag meedoen, helaas! Dus help de recra door dat niet te doen, dan hoeven wij
geen opgaves te verwijderen :)

Plaats: Terras

Jan Klaassen beleeft weer een spannend avontuur. Kom je ook kijken?
19:20 uur

Plaats: Zomerhuis

In het Zomerhuis. Laat zien hoe goed jij kunt acteren. Misschien mag jij wel meedoen
met het straattheater van vanavond!.

Plaats: Speelweide

Plaats: Zomerhuis

Plaats: Speelweide

We gaan de stoep voor het Zomerhuis weer helemaal mooi maken met onze
kunstwerken! Help jij mee?

Tobbedansen 12+

Poppenkast in het Zomerhuis

Plaats: Speelweide

Trefbal 10+

Verzamel met je groepje binnen de tijd zo veel mogelijk voorwerpen van de lijst!
19:00 uur

Voetbal voor de allerkleinsten

14:00 uur

Plaats: Fazant

Kom naar de speelweide om van een tobbedansbaan af te glijden en in het water
terecht te komen!

Plaats: Merel

Doe je ook mee?

Volleyballen 12+
Ben je net op de camping? Kom lekker een balletje slaan bij het volleybalveld op de
Fazant.

Het grote Oldemeyer-kinderfeest
Kom samen met de Recra een feestje vieren op de Merel! Er zullen allerlei spelletjes
zijn.

14:00 uur
Tobbedansen 12-

Plaats: Kantine

Kom op de tijd die bij de opgaves is afgesproken naar de Kantine. Hier wordt uitleg
gegeven over de tocht. De tocht is in het bos, dus denk aan een lange broek en dichte
schoenen.

Zondags zijn de kantine, zwembad en minishop gesloten

14:00 uur

Griezeltocht

20:30 uur

Volwassenbingo 16+
Plaats: Terras

We spelen bingo in de kantine en op het terras. Kosten €3 voor drie rondes. Er zijn
mooie prijzen te winnen! Er is plek voor maximaal 60 deelnemers, opgeven in de app.
Neemt u zelf een pen mee?
20:30 uur

Viswedstrijd
Plaats: Visvijver

Wie vangt de grootste vis en wie vangt de meeste vissen? Neem zelf je hengel/visgerei
mee.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

DONDERDAG 29 JULI
10:00 uur

ZONDAG 25 JULI

Het Oldemeyer veldjesvoetbal toernooi 12+
Plaats: Speelweide

19:30 uur

We spelen een voetbaltoernooi op de speelweide. Maak een team met familie,
vrienden of je veldje. Wie lekker wil voetballen kan zijn team opgeven! Opgeven kan tot
woensdag 20:00.
10:00 uur

Levend Stratego 10+
Plaats: Speelweide

We verzamelen op de Speelweide en lopen samen naar het bos. Denk aan een lange
broek en dichte schoenen.
10:00 uur

12:00 uur

14:00 uur

14:00 uur

MAANDAG 26 JULI
10:00 uur

10:00 uur

Plaats: Zomerhuis

10:00 uur

We verzamelen bij de Speelweide en lopen gezamenlijk naar het strand om daar
zandkastelen te bouwen. Neem je benodigdheden mee. Papa's en mama’s, komen
jullie ook gezellig mee?

14:00 uur

Water-spons-vuur 6-10

16:00 uur

Stoelendans 8Plaats: Zomerhuis

Doe mee met dit leuke spel in 't Zomerhuis!
16:00 uur

Jongens tegen de meiden! 8+
Plaats: Speelweide

Welk team is beter? Doe mee met deze spannende spelstrijd!
18:45 uur

Optocht met de versierde fietsen
Plaats: Zomerhuis

Kom naar 't Zomerhuis met je versierde fiets en doe mee met de optocht over de
camping! We eindigen op de Sperwer om samen naar het Straattheater te kijken!
19:00 uur

Straattheater
Plaats: Sperwer

Neem plaats op het veld en kom kijken wat voor geks er dit keer gaat gebeuren!
20:00 uur

21:00 uur

16:00 uur

19:00 uur

Verstoppertje 6Plaats: Merel

Kinderbingo 6-12 jaar
Plaats: Zomerhuis

Kratstapelen 12+
Plaats: Speelweide

Straattheater
Plaats: Sperwer

Neem plaats op het veld en kom kijken wat voor geks er dit keer gaat gebeuren!
20:00 uur

Klaverjassen 18+
Plaats: Serre

Doe mee met een gezellig potje klaverjassen in de kantine of serre! Geef je op met je
telefoonnummer in de Oldemeyer-app.
20:00 uur

Tropische spelshow 8+
Plaats: Zomerhuis

Kom vandaag in tropische sferen met deze spelshow vol met gekke en leuke
spelonderdelen! Verboden voor ouders ;) Kom meedoen in 't Zomerhuis!
21:30 uur

Jachtseizoen in de omgeving van de camping 14+
Plaats: Terras

Het achtervolgingsspel bekend van StukTV. We spelen de variant zonder fiets. Probeer
wel te zorgen voor een mobiele telefoon met data, voor het versturen van de locaties.
Verzamelen op het terras van de kantine.

Verzamelen griezels voor Griezeltocht
Plaats: Konijnenkooi

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

Plaats: Speelweide

Stapel zoveel mogelijk kratten op elkaar en verbreek het record!

Plaats: Serre

Zonder griezels geen griezeltocht, dus meld je aan als vrijwilliger! Gelegenheid om te
verkleden bij de Konijnenkooi vanaf 21.00. Om 21.15 vertrek naar het bos vanaf de
Konijnenkooi. Eerder vertrek om zelfstandig een griezel-act op te bouwen kan ook, wel
in overleg over of de act geschikt is voor de doelgroep :) Neem zo veel mogelijk eigen
spullen mee. Wij hebben schmink.

Voetbal 12+

Er zijn leuke cadeaus te winnen! De kaartjes kosten €0,50 per stuk en we spelen 3
rondes. Neem je zelf een pen mee? Voor drie ronden is het €1,50, we betalen namelijk
in een keer voor 3 ronden.

Klaverjassen 18+
Doe mee met een gezellig potje klaverjassen in de kantine of serre! Geef je op met je
telefoonnummer in de Oldemeyer-app.

Plaats: Speelweide

Wie niet weg is, is gezien! We spelen rondom 't Zomerhuis en op de Merel.

Tikspel in het speelbos. We verzamelen op de Speelweide en lopen samen die kant op.
Trek dichte schoenen aan en controleer op teken na thuiskomst!
16:00 uur

Douanespel 8+

Zin om een balletje te trappen? Kom naar de Speelweide! Teams maken we ter plekke.

Plaats: Speelweide

Plaats: Speelweide

Plaats: Zomerhuis

We verzamelen op de Speelweide, daarna lopen we samen naar het speelbos. Draag
dichte schoenen en een lange broek.

Verse kibbeling uit de viskraam!

Zandkastelen bouwen bij de Oldemeyerplas

Bijbeluurtje

Luisteren naar een verhaal uit de Bijbel in het Zomerhuis en daarna gaan we
knutselen.

Plaats: Zomerhuis

Er staat een viskraam bij 't Zomerhuis. Haal een lekkere portie of gezinszak kibbeling!

Plaats: Merel

Zondagavondzang op de Merel. Dit keer onder begeleiding van een jeugdbandje! We
zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Deze boekjes krijgt u bij aankomst. U/jij bent
van harte welkom!

Fiets versieren
Kom bij 't Zomerhuis je fiets/skelter/step versieren en doe vanmiddag mee met de
optocht!

Zondagavondzang

22:00 uur

Avondwandeling
Plaats: Kantine

Trek een lange broek aan en laat je zaklamp thuis. Kom gezellig met z’n allen! We lopen
een mooie route door het bos, lopen jullie mee? We verzamelen in de kantine.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

DINSDAG 27 JULI
10:00 uur

WOENSDAG 28 JULI
Veldjesvolleybaltoernooi 12+
Plaats: Fazant

Lekker een paar volleybalwedstrijden spelen samen met andere campinggasten.
Opgeven in teams van zes. Opgeven voor maandag 18.00 uur. Publiek is van harte
welkom! We spelen op de Fazant en de Merel.
10:00 uur

Kleurwedstrijd
14:00 uur

Verse kibbeling uit de viskraam!
14:00 uur

Dierenspeurtocht over de camping

16:00 uur

Armbandjes knopen 10+

16:00 uur

Ridder-ruiter-rugzak

Tienerbingo 11-15 jaar
Plaats: Zomerhuis

Darttoernooi 16+

Plaats: Speelweide

Voetbal 12-

Plaats: Speelweide

Pooltoernooi 14+
Plaats: Kantine

Jury veldjes versieren
We gaan alle veldjes een voor een langs, dus jullie zien de jury vanzelf verschijnen! De
winnaars worden vanavond na de poppenkast bekend gemaakt.

18:45 uur

Bewegen op muziek
Plaats: Zomerhuis

Kom voor de poppenkast nog even lekker dansen met de recra!
19:00 uur

Goochelshow met Jan Koster 10-

Poppenkast

Plaats: Zomerhuis

Kom in 't Zomerhuis kijken wat Jan Klaassen vandaag weer beleeft! Papa's en mama's
liever buiten of thuis wachten, anders wordt het te druk in de zaal. Na de poppenkast,
reiken we de prijs voor het best versierde veldje uit!

Plaats: Zomerhuis

20:00 uur

Quiz- en renspel 8+

Grote wisseltruc op de camping 8+
Plaats: Terras

Je krijgt van ons iets kleins en je mag proberen om het te ruilen met campinggasten
voor iets groters of mooiers. Wie behaalt het mooiste eindresultaat? We beginnen op
het Terras.

Plaats: Sperwer

Quizspel op de Sperwer.
20:30 uur

Hutten bouwen in het bos

17:00 uur

Plaats: Kantine

Iedereen onder de 10 is welkom in 't Zomerhuis voor de goochelshow van kampioen
kindergoochelen Jan Koster! Er is ruimte voor maximaal 100 kinderen, dus geef je op
dinsdag op in de app als je zeker wilt zijn van een plekje. Kosten 1 euro.
20:30 uur

Plaats: Sperwer

Maximaal 12 deelnemers, van tevoren opgeven. Je mag je niet zowel woensdag als
vrijdag meedoen, helaas! Dus help de recra door dat niet te doen, dan hoeven wij geen
opgaves te verwijderen :)

Plaats: Sperwer

In de kantine. Max. 18 deelnemers. Zorg als het kan voor eigen dartpijltjes. Wel even
inschrijven via de app.
19:00 uur

Spelletjes voor de allerkleinsten

Zin om een balletje te trappen? Kom naar de Speelweide! We maken ter plekke teams.

Plaats: Zomerhuis

Kom bingo spelen in het Zomerhuis en win mooie prijzen! De kaartjes kosten €3,- voor
drie rondes. Neem je eigen pen mee.
16:00 uur

Plaats: Zomerhuis

We verzamelen op de Speelweide en lopen samen naar het speelbos van de camping.
Trek dichte schoenen aan en controleer na de activiteit op teken.

Plaats: Zomerhuis

Doe mee met dit spel dat lijkt op levend stoelendans! Kom samen in een tweetal,
bijvoorbeeld een broer of zus, of kijk of je ter plekke met iemand kan samenspelen!
16:00 uur

Eiland knutselen

Alle kleintjes welkom op de Sperwer! We zingen liedjes en als het warm is spelen we
met water.

Plaats: Zomerhuis

Maak een vriendschapsbandje als aandenken aan de vakantie
16:00 uur

Plaats: Fazant

Knutsel vandaag een onbewoond eiland met je eigen strand! Er mag een volwassene
mee om te helpen, maar houd voldoende afstand tot de andere ouders!

Plaats: Zomerhuis

Weet jij veel over dieren? Doe dan mee met de Dierenspeurtocht! We verzamelen bij
het Zomerhuis
14:00 uur

Lijnbal 10-

10:00 uur

Er staat een viskraam bij 't Zomerhuis. Haal een lekkere portie of gezinszak kibbeling!
14:00 uur

10:00 uur

Net als volleybal, alleen mag je de bal vangen en gooien. Kom meedoen op de Fazant.

Plaats: Zomerhuis

In 't Zomerhuis. De categorieën zijn 0-5 jaar, 6-9 jaar en 10+. De winnaars maken we
morgen na het straattheater bekend en krijgen dan een ijsje!
12:00 uur

Veldjes versieren
Maak vandaag jullie veldje zo mooi mogelijk! Vanmiddag komt de recrajury langs om te
kiezen wie heeft gewonnen, vanavond na poppenkast maken we dat bekend.

Ochtendgymnastiek op muziek
Kom voor de kleurwedstrijd even lekker dansen met de recra!

10:15 uur

9:00 uur

Goochelshow met Jan Koster 10+

20:30 uur

Plaats: Zomerhuis

Er is plaats voor max. 100 personen bij de show, dus geef je dinsdag op in de app om
zeker te zijn van een plekje in 't Zomerhuis! Kosten 1 euro.

Bootcamp 13+
Plaats: Speelweide

Zorgen dat je morgen spierpijn hebt! Je kunt meedoen op je eigen niveau. We
verzamelen op de Speelweide en lopen samen naar de Oldemeyerplas. Tip: doe antimuggenspul op!
20:30 uur

Mannenavond: speciaalbierproeverij (18+)
Plaats: Zomerhuis

Er is plek voor 20 man in het zomerhuis. Opgeven voor dinsdag 20.30. Kosten zijn
€10,00 p.p. Onder de 24 jaar graag ID mee.
De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!
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