
De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

16:00 uur

Ballontrappen
Plaats: Sperwer

Lukt het je om je eigen ballon heel te houden en die van de ander kapot te trappen?

19:00 uur

Poppenkast
Plaats: Kantine

Kom naar de kantine om te zien wat Jan Klaassen nou weer meemaakt!

20:00 uur

Pooltoernooi 10+
Plaats: Kantine

Geef je op in de app voor 18.00. Er is plek voor 12 deelnemers.

VRIJDAG 03 SEPTEMBER 

10:00 uur

Popcornbakje knutselen
Plaats: Kantine

We bereiden ons goed voor op de film vanavond!

14:00 uur

Voetbal voor de allerkleinsten 
Plaats: Speelweide

Kom lekker naar de Speelweide!

14:00 uur

Lijnbal
Plaats: Merel

Volleybal maar net iets makkelijker, want je mag de bal vangen en gooien. Doe gezellig mee!

16:00 uur

Douanespel 8+
Plaats: Speelweide

In het speelbos. We verzamelen op de Speelweide. Denk aan een lange broek en dichte

schoenen. 

19:00 uur

Filmavond
Plaats: Kantine

We kijken een film die geschikt is voor alle leeftijden. Je mag wat lekkers meenemen voor

tijdens de film!

Recrakrantje

28 augustus tot en met 03 september

Welkom op de camping deze week. We zijn blij dat je er bent!

Deze week staan de activiteiten in het thema: kleuren!

We hebben voor jullie allerlei leuke activiteiten. 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.

•	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 je elleboog.

Soms moet je je opgeven voor een bepaald onderdeel van het programma, soms staat er ook een maximaal aantal

deelnemers voor. Je kunt je inschrijven via de Oldemeyer app.

Het zwembad is open,  wel inschrijven via de Oldemeyer app. 

Wij wensen jullie een fijne en gezellige vakantieweek toe.

Bar: Tim, Niels en Marlieke

Recra: Ruth en Joël



De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

Kibbeling - dinsdag v.a. 12.00 uur.

Kantine - zaterdag 28 aug: 08.30 - ong. 23.00 uur, maandag 30 aug - zaterdag 4 sept: 08.30 - 11.00 uur en van

14.00 - ong. 23.00 uur.

Zwembad - kan zonder inschrijving. 

Zondags zijn de kantine, zwembad, receptie en minishop gesloten. 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 

14:30 uur

Spelletjesmiddag en stoepkrijten bij de kantine
Plaats: Kantine

Kom gezellig naar het terras bij de kantine en neem je favoriete spel mee. 

19:00 uur

Voorlezen
Plaats: Sperwer

Een verhaaltje voor het slapengaan. Bij mooi weer op de Sperwer, bij slecht weer in de kantine. 

19:30 uur

Voetbal
Plaats: Speelweide

Balletje trappen op de Speelweide. Teams en leeftijdscategorieën maken we ter plekke.

ZONDAG 29 AUGUSTUS 

19:30 uur

Zondagavondzang
Plaats: Terras

Zondagavondzang op het terras bij de kantine. We zingen uit de bundel  ‘Op Toonhoogte’. Deze

boekjes krijgt u bij binnenkomst. U/jij bent van harte welkom! Eventuele

meespelers/muzikanten zijn ook van harte welkom!

MAANDAG 30 AUGUSTUS 

10:00 uur

Bijbeluurtje
Plaats: Kantine

Kom in de kantine luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maak hier een knutselwerkje bij!

14:00 uur

Flessenvoetbal
Plaats: Speelweide

Neem je eigen plastic fles gevuld met water mee naar de Speelweide. Het enige waar je voor

hoeft te zorgen is, dat je fles niet omvergetrapt wordt door één van je medespelers! 

16:00 uur

Muziekspelletjes op de Sperwer
Plaats: Sperwer

Doe mee met voetje van de vloer of levend stoelendans! Neem je broer of zus gezellig mee. 

19:00 uur

Prentenboek op de beamer
Plaats: Kantine

Kijk mee naar een voorleesverhaal in de kantine!

19:30 uur

Kubb 8+
Plaats: Sperwer

Doe mee met een potje Kubb op de Sperwer. Als jullie zelf een spel hebben, wil je dat dan

meenemen? Wij hebben er zelf één. 

21:30 uur

Avondwandeling
Plaats: Terras

Verzamelen voor de kantine. We lopen ongeveer een uur door het bos. Zaklamp graag thuis

laten. 

DINSDAG 31 AUGUSTUS 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek op muziek
Plaats: Kantine

Lekker actief de dag beginnen met de recra! Kom je gezellig meedansen? 

10:15 uur

Knutselen
Plaats: Kantine

Vanmorgen gaan we lekker creatief bezig. We maken iets leuks dat bij het thema van deze week

past! 

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

12:00 uur

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

14:00 uur

Tafelen/rondje om de tafel
Plaats: Grutto

Doe mee met rond de tafel met de volleybal!

16:00 uur

Gezinsbingo in de kantine!
Plaats: Kantine

Kosten €3 voor drie rondes. Er zijn prijzen voor elke leeftijd. Neem je zelf een pen mee?

19:00 uur

Voorlezen
Plaats: Sperwer

Luister in de Serre naar een leuk verhaal voor het slapengaan. 

20:00 uur

Kampvuur en broodjes bakken
Plaats: Merel

Vanavond mag je weer lekker een broodje bakken boven het kampvuur! Geef je op in de app

voor een van de tijdslots. Kosten €0,50 voor een broodje met knakworstje. Neem zelf een lange,

dunne stok mee om je broodje op te prikken!

WOENSDAG 01 SEPTEMBER 

10:00 uur

Happy stones verven
Plaats: Serre

Vanmorgen maken we happy stones! Neem zelf twee of drie mooie platte, gladde stenen mee

om te versieren. Wij hebben verf die watervast opdroogt. We spuiten vanavond de stenen in

met lak en morgen vanaf 10.00 kun je ze ophalen tijdens de openingstijden van de kantine!

Neem ook een vuilniszak of schort mee als je kleren niet vies mogen worden. 

14:00 uur

Kleurenspeurtocht over de camping
Plaats: Kantine

We zijn alle kleuren kwijt! Help jij ze terugvinden zodat we morgen weer kunnen tekenen?

16:00 uur

Kinderzangspelletjes voor de allerkleinsten
Plaats: Merel

Op het veldje de Merel spelen we leuke kring- en zingspelletjes.

16:00 uur

Volleybal 12+
Plaats: Fazant

Zin om een balletje te slaan? Kom naar de Fazant! We maken ter plekke teams. Volwassenen

zijn ook van harte welkom om mee te doen. 

19:00 uur

Poppenkast
Plaats: Kantine

Kom naar de kantine om te zien wat Jan Klaassen nou weer meemaakt!

19:30 uur

Armbandjes knopen 10+
Plaats: Kantine

In de kantine staan verschillende kleuren wol klaar. Maak een vriendschapsbandje als

aandenken aan de vakantie!

20:00 uur

Darttoernooi 16+
Plaats: Kantine

Geef je op in de app voor 18.00. Er is plek voor 12 deelnemers. Neem eigen pijltjes mee als je

die hebt. 

DONDERDAG 02 SEPTEMBER 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek op muziek
Plaats: Kantine

Even de spieren losmaken? Doe mee bij de kantine!

10:15 uur

Tekenen en kleuren
Plaats: Kantine

Er liggen kleurpotloden en kleurplaten klaar in de kantine, kom je ook gezellig kleuren? 

14:00 uur

Tafeltennis
Plaats: Grutto

Bij genoeg deelnemers doen we misschien een toernooitje, anders spelen we rondje om de

tafel. Doe gezellig mee! 
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