Namens het personeel
Er staat weer een heel leuke week op ons te wachten. Vol met activiteiten, zoals een
buikschuifbaan, lasergamen in ons spelbos, een concert van DIMENSIONS, een
voetbaltoernooi op de Kleine Belties en een volleybaltoernooi op de Klimberg.
Namens het gehele personeel willen wij u/jullie een fijne vakantieweek toewensen!
Familie Recra: Leon, Jaap, Marcel, Deby, Eva, Loes, Fardau en Erjan
Familie Bar: Jasper, Derk, Sanne, Ruben, Ineke, Lida

Recramap
Voor verschillende activiteiten is het van belang dat u/jij zich opgeeft in de Recramap. Dit
wordt in het programma aangegeven door dit symbool  achter de activiteit. Je kunt je tot
twee uur voor aanvang van de activiteit inschrijven, tenzij er anders staat vermeld bij de
activiteit. De Recramap vind je vanaf maandagochtend op de bar in de kantine.

Thema
De activiteiten van deze week zullen aansluiten bij het thema:

DE WATERWERELD

Recreatieteam
Leon , Hardenberg
Hoi ik ben Leon, ik ben 18 jaar en woon in het mooie Hardenberg.
Komend jaar hoop ik de PABO te gaan volgen op Hogeschool VIAA.
Dit is alweer mijn tweede jaar dat ik in het Rrecrateam zit. Ik heb
ontzettend veel zin om er weer een aantal fantastische weken van
te maken. Graag tot ziens op de camping!

Jaap, Tienhoven
Hallootjes allemaal, ik ben er dit jaar ook weer bij! Mijn tweede jaar
als Recra en ik heb er zin in! Ik ben Jaap en ik ben 19 jaar jong. Na
de zomer ga ik aan het 2e jaar van de pabo beginnen. Het lijkt mij
super leuk om jullie allemaal bij de activiteiten te gaan zien! Dus...
tot straks dan maar!

Deby, Groningen
Dag lieve mensen! Ik ben Deby, ik ben 24 jaar en ik studeer
geneeskunde in het hoge noorden. Dit is alweer mijn vierde jaar in
het Recrateam. Ik heb weer superveel zin in alle leuke activiteiten en
het enthousiasme van alle campinggasten. Heel veel plezier deze
week en wie weet komen we elkaar nog tegen!

Eva, Groningen
Hallo! Ik ben Eva uit Arnhem. Ik ben bijna klaar met mijn studie
Duits en daarna blijf ik in Groningen om onderwijskunde te
studeren. Ik houd van scouting, zeilen, koken en van mijn
studentenvereniging. Ik ben 21 jaar oud en alweer voor het derde
jaar Recra. Ik heb het allermeeste zin in het bewegen op muziek en
de meidenmiddag. Tot kijk!

Marcel, Enschede
Hoi allemaal, ik ben Marcel en ik ben 24 jaar. Dit jaar heb ik mijn
opleiding Commercieel Technische Bedrijfskunde (BK5) afgerond.
Dit is alweer het derde jaar dat ik in het Recrateam zit en ik heb veel
zin om er ook dit jaar weer een paar superleuke weken van te
maken! Graag tot ziens bij de activiteiten!

Erjan, Mariënberg
Hallo, mijn naam is Erjan Lamberink en ik ben 20 jaar. Op dit
moment studeer ik fysiotherapie in Enschede. Mijn passie ligt in de
sport en zelf speel ik voetbal bij Mariënberg. Deze zomer ben ik ook
onderdeel van het Recrateam en we gaan er een superleuke en
gezellige zomer van maken!

Loes, Zwolle
Hoi vakantiegangers! Mijn naam is Loes Hendriks. Ik woon in Zwolle
en ben 23 jaar oud. Dit jaar draai ik voor het eerst mee in het
recreatieteam en heb hier super veel zin in! Toen ik kind was en met
mijn ouders op een camping stond deed ik het liefst mee met iedere
activiteit die aangeboden werd. Daarom lijkt het mij leuk om zelf een
aandeel te hebben in het organiseren van deze activiteiten! Ik wens
jullie een fijne en relaxte vakantie toe!
Fardau, Groningen
Hoi, ik ben Fardau, 20 jaar en ik studeer International Business in
Groningen. Dit word mijn eerste jaar in het recreatieteam van de
Oldemeyer en ik heb er harstikke veel zin in! Ik kijk er naar uit om
er samen met jullie een mooie zomer van te maken!
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Locatie

Zondagavondzang
‘t Zomerhuis.
We zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. In deze liedbundel staan
opwekkingsliederen en ook een aantal psalmen en gezangen. De boekjes
krijgt u bij binnenkomst. U bent van harte welkom!
Kun jij een instrument bespelen? Dan mag je gerust een paar liedjes
meespelen.

Maandag 23 juli
10.00

Locatie/vertrek

BUIKSCHUIFBAAN 11Merel
Kom snel kijken op de Merel bij de buikschuifbaan!
Touwtrekken 12+
Merel
BUIKSCHUIFBAAN 12+
Merel
De buikschuifbaan staat klaar! Kom jij het verste?
Schminken
‘t Zomerhuis
Word een mooie dolfijn of een stoere haai. Vind jij het leuk om te schminken
en ben je ouder dan 14 jaar, kom dan helpen schminken. Dit kost €0,50 cent.
Voorlezen
’t Zomerhuis
Er wordt een leuk verhaal voorgelezen voor het slapen gaan.
Pubquiz 16+
Kantine
Kom naar de pubquiz en test je algemene kennis. Doe mee in een team
van max. 6 personen. In elk team moeten minimaal twee mensen boven
de 16 jaar zitten. Weten jullie het meest van iedereen? Dan is de taart
voor jullie!

Locatie/vertrek

Bijbeluurtje
’t Zomerhuis
Luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en hierover knutselen.
Selecties Kleine Belties voetbaltoernooi
Speelweide
We selecteren 2 teams in de categorieën 6-9 en 10-12 jaar.
Aquarobics 12+
Zwembad
Begin de week goed, kom lekker bewegen op muziek in het water!
Selecties Kleine Belties voetbaltoernooi
Speelweide
We selecteren 2 teams in de categorie 13-15 jaar.
Workshop: Kaarten maken 
Kl. Zaal
Gerda Slager zal de workshop leiden. Deze workshop is leuk om als ouder
en kind samen te doen. Voor €7,50 kun je samen 6 kaarten maken. Mocht
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je alleen willen komen, overleg dit dan even met de Recra. Opgeven voor
zaterdag 20.00 uur.
Viswedstrijd
Visvijver
Wie vangt de grootste vis? En wie vangt de meeste vissen? Neem je eigen
vishengel mee.
Selectie Klimberg volleybaltoernooi
Fazant
We selecteren 2 teams in de categorieën Mini’s 9- en Jeugd 10-12.
Selectie Klimberg volleybaltoernooi
Fazant
We selecteren 2 teams in de categorie Jeugd 13-15.
Kinderzangspelletjes voor de allerkleinsten
Sperwer
Leuke spelletjes in het zwembad bij de Sperwer.
Gotcha! 14+ 
Kantine
Een spel waarbij je medecampinggasten probeert 'uit te schakelen’. Meer
uitleg krijg je in de kantine. Het spel duurt de hele week. Opgeven voor
maandag 12.00 uur.
Selecties Kleine Belties voetbaltoernooi
Speelweide
We selecteren 2 teams in de categorieën 16+ en veteranen 25+.
Straattheater
Sperwer
Kom kijken wat er vandaag allemaal bij het straattheater gebeurt.
Klaverjassen 18+ 
Kl. Zaal
De inleg is €1,50. Er zijn leuke prijzen te winnen! Opgeven voor 18.00 uur.
Minimaal 8 deelnemers.
Selectie Klimberg volleybaltoernooi.
Fazant
Er wordt een selectie gemaakt in de volgende categorieën: Mix 16+ en
Heren 16+.
30 seconds toernooi 14+
Kantine
Weet jij heel veel, kun je snel nadenken én alles goed omschrijven? Dan is
30 Seconds iets voor jou! We leggen het spel van tevoren uit.
Avondwandeling door het bos
Kantine
Laat je zaklamp thuis. We maken een mooie wandeling van ongeveer een
uur. Doe dichte schoenen en een lange broek aan.

Dinsdag 24 juli
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Locatie/vertrek

Kleurwedstrijd
’t Zomerhuis
De categorieën zijn 0-5 jaar, 6-9 jaar en 10+. De prijsuitreiking vindt na de
poppenkast plaats.
Veldjesvolleybal 12+ 
Speelweide
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Opgeven in teams van zes. Houd er rekening mee dat de wedstrijden tot in
de middag door kunnen gaan. Opgeven voor maandagavond 22:00 uur.
Waterpolo 10+
Zwembad
Kom lekker waterpolo spelen. Teams maken we in het zwembad.
Kinderbingo 10’t Zomerhuis
Kosten zijn €0.50 per kaartje. Wil je zelf een potlood of pen meenemen? We
spelen drie rondes.
LASERGAMEN 12+ 
Speelweide
Lasergamen in ons eigen speelbos achter het maisveld. We verzamelen op
de speelweide. Kosten zijn €6,00 euro p.p. Opgeven voor maandag 14.00
uur. We spelen twee rondes.
Kwallenballen 12+
Speelweide
Probeer de bal bij de tegenstander in de emmer te gooien. We maken daar
teams. Doe kleding aan die vies/nat mag worden.
Sponzentikkertje 10Sperwer
Gooi met de spons iedereen af!
FIFA toernooi 10+ 
Kl. zaal
Een knock-out competitie van maximaal 8 personen. Geef je op voor
maandag 18.00.
Meidenmiddag
‘t Zomerhuis
Samen lekker bezig zijn met make-up en andere meidendingetjes.
Bewegen op muziek
‘t Zomerhuis
Samen met de Recra even lekker bewegen op muziek.
Poppenkast
‘t Zomerhuis
Jan Klaassen beleeft weer een spannend avontuur.
Prijsuitreiking kleurwedstrijd
‘t Zomerhuis
Opgave voor de griezeltocht
Kantine
Per groep minimaal een volwassene van 21 jaar of ouder. De groep bestaat
uit max. 10 personen. Wij hebben ook nog griezels van 18+ nodig. Voor
beide kun jij je nu opgeven.
Film kijken
’t Zomerhuis
We kijken een leuke familiefilm voor alle leeftijden.
Volwassenbingo 16+
Kantine
Kosten zijn €0.50 per kaartje, we spelen drie rondes. Graag zelf een pen
meenemen.

Woensdag 25 juli

Locatie/vertrek

Vandaag is er een voetbaltoernooi op camping de Kleine Belties. Er doen ook teams
van de Oldemeyer mee. Het toernooi begint om 09.30. Komt u ook aanmoedigen?
08.45 Verzamelen voetbaltoernooi Kleine Belties
Kantine
Alle teamleden worden hier verwacht. . We fietsen samen naar de Kleine
Belties. Meld even bij de Recra als je op eigen gelegenheid gaat.
10.00 Waterestafette 12Sperwer
10.00 Douanespel 12+
Speelweide
In het bos. Denk aan goede schoenen en controleer jezelf op teken na het
spel.
10.00 Workshop: Kaarten maken 
Kl. Zaal
Gerda Slager zal de workshop leiden. Deze workshop is leuk om als ouder
en kind samen te doen. Voor €7,50 kun je samen 6 kaarten maken. Mocht
je alleen willen komen, overleg dit dan even met de Recra. Opgeven voor
zaterdag 20.00 uur.
14.00 Kussengevecht 13Zwembad
Kussengevecht boven het zwembad. Probeer je tegenstander met een
skippybal uit balans te brengen.
14.00 Pooltoernooi 14+ 
Kantine
Geef je op in de Recramap!
16.00 Nachtwacht
Speelweide
Nachtwacht is een soort verstoppertje. Het spel wordt daar uitgelegd.
16.00 Estafette voor de allerkleinsten
Merel
Ren, hinkel, kruip, spring naar de finish!
16.00 Kussengevecht 14+
Zwembad
19.00 Straattheater
Sperwer
19.30 TIN ARTS: Demonstratie en zelf gieten 
Kl. Zaal
Er wordt een demonstatie gegeven en je mag ook zelf een tinnen beeldje
gieten. Opgeven voor dinsdag 20.00 uur. Kosten zijn €7,50 voor kinderen
en €9,50 voor volwassenen. Maximaal 25 deelnemers.
20.30 Darttoernooi 18+ 
Kantine
Opgeven in de Recramap. Max. 16 deelnemers. Als je pijltjes hebt, neem ze
mee!
20.30 Spelshow: Minute to win it!
Kantine
Allerlei verschillende spelletjes die je in een minuut moet doen. Ben jij het
beste?

Donderdag 26 juli

Locatie/vertrek

Vandaag is er een volleybaltoernooi op camping de Klimberg. De wedstrijden
beginnen om 09.30. Wees welkom om te komen aanmoedigen!
08.45 Verzamelen voor het volleybaltoernooi
Kantine
Alle spelers die geselecteerd zijn moeten zich bij de kantine verzamelen. We
fietsen samen naar de Klimberg. Meld even bij de Recra als je op eigen
gelegenheid gaat.
09.00 GROTE MENSEN WAKKERMAAK OPTOCHT
Kantine
Loop allemaal mee in de optocht. Neem pollepels en pannendeksels en
maak alle grote mensen wakker! We beginnen bij de kantine.
09.45 Huifkartocht
Ingang camping
Huifkartocht door de prachtige omgeving van Hardenberg. Kosten zijn voor
de kinderen €4,00 en voor volwassenen €5,00. Opgeven voor woensdag
20.00 uur. Min. 15 personen en maximaal 40 personen.
10.00 Aquarium knutselen
’t Zomerhuis
Kom gezellig knutselen. We gaan samen een groot aquarium maken.
10.00 Levend stratego 10+
Speelweide
We verzamelen bij de speelweide en lopen samen naar het bos. Trek een
lange broek en dichte schoenen aan en controleer jezelf na het spel op
teken.
12.45 Challenge parcours 12+ 
Kantine
Overwin samen alle hindernissen. Een echte teamopdracht waarbij je als
team gezamenlijk de hindernissen moet overwinnen. Minimaal 15
deelnemers. Kosten: 6,00 p.p. Geef je op voor dinsdag 18.00 uur.
14.00 Waterballontikkertje
’t Zomerhuis
Probeer van iedereen de waterballon te laten knappen. Maar pas op,
vergeet niet je eigen ballon heel te houden.
14.00 Mijn papa is de beste 
De sperwer
Is jouw vader de allerbeste? Geef je dan op in een duo met je vader en ga
de strijd aan! Opgeven voor 12.00 uur.
16.00 Sokworstelen
De sperwer
Probeer de sokken van de ander uit te trekken. Neem schone sokken mee!
16.00 Tienerbingo 11-15 jaar
Zomerhuis
Kom bingo spelen en win mooie prijzen! De kaartjes kosten 0,50 en we
spelen drie rondes. Neem je eigen pen mee.
18.45 Bewegen op muziek
‘t Zomerhuis
Samen met de Recra even lekker bewegen op muziek.
19.00 Poppenkast
’t Zomerhuis
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Kom luisteren naar een nieuw verhaal van Jan Klaassen!
Oldemeyer konijnen
’t Zomerhuis
Ollie en Bibi van de camping komen gezellig even langs! Kom gewoon even
knuffelen of maak een leuke foto!
Klaverjassen 18+ 
Kl. Zaal
De inleg is €1,50. Er zijn leuke prijzen te winnen! Opgeven voor 18.00 uur.
Minimaal 8 deelnemers.
Vertrek griezels
Recrahok
Van tevoren gelegenheid om te verkleden vanaf 21.00. Neem eigen spullen
mee.
Griezeltocht
Kantine
Alle groepen verzamelen in de kantine. Hier wordt uitleg gegeven over de
tocht.
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Locatie/vertrek

Het GROTE WATER KINDERFEEST
Speelweide
Kom samen met de Recra een feestje vieren. Er zullen allerlei
waterspelletjes zijn.
Zandkastelen bouwen bij de Oldemeyerplas
Speelweide
Kom samen met de Recra zandkastelen bouwen. We lopen samen naar de
Oldemeyerplas. Heb je emmers en schepjes, neem deze dan mee.
Flessenvoetbal 10+
Speelweide
Neem je eigen 1.5 liter fles mee, weet jij de flessen om te schieten of
verdedig je je eigen fles?
Mountainbiken 14+ 
Kantine
Na een korte instructie neemt de instructeur je mee de prachtige bossen
van Rheeze in, waar je de fijne kneepjes van het mountainbiken leert.
Minimaal 6 deelnemers. Opgeven voor donderdag 20.00 uur. Kosten zijn
€17,00 p.p.
Voetbal 10Speelweide
EXPEDITIE ROBINSON bij de Oldemeyerplas 12+  Speelweide
Ben jij een echte Robinson? We gaan samen naar de Oldemeyerplas, daar
zullen uitdagende spellen worden gedaan. Geef je op in de Recramap. Je
mag je ook als team opgeven.
Stoepkrijten
Zomerhuis
Bekendmaking winnaar Gotcha!
Kantine
Voorleestheater
Sperwer

20.00

DIMENSIONS
Zomerhuis
Kom naar het concert van DIMENSIONS! Zij eren God door middel van zang,
dans en theater. Er zal ook collecte zijn. Deze collecte is voor het werk van
foundation DIMENSIONS.

Beachvolleybaltoernooi
Al sinds jaar en dag wordt er veldjesvolleybal gespeeld en ook vele
campingtoernooien, maar naast het veldvolleybal wordt er ook steeds meer op zand
gespeeld. Vandaar dat twee vakantiegangers een beachvolleybaltoernooi
organiseren op maandag 30 juli in het beachcentrum in Hardenberg. Opgaven in
teams is mogelijk tot zaterdag 28 juli naar: campingbeach2018@gmail.com. Meer
informatie kun je vinden op de poster in de kantine.

Kleurplaat

Kruiswoordpuzzel

Verticaal

Horizontaal

1. Rivier in Rheeze

5. De man die alles kan
(buitendienst)

2. Waar ga je zandkastelen
bouwen
3. Meisje van de Bar uit
Hardenberg
4. Fysiotherapeut van de Recra
6. De kleine zeemeermin
9. Campingveldje
10. Welke vissoort is Nemo?

7. Vervoer onderwater
8. woning voor vissen
11. Thema van deze week

Openingstijden
Kantine
Minishop in de kantine
Warme broodjes
Receptie
Kibbeling

08:30 – 23:30 uur
08.30 – 17.00 uur
08.30 – 12.00 uur
09:00 – 12:30 13:00 – 17:00 uur
Dinsdag en donderdag van 12 – 14.00 uur

Tijdens lunchpauze en buiten de openingstijden om kunt u voor zaken die niet kunnen
wachten totdat de receptie opengaat bellen naar 06 45 36 69 07,
Let op: niet sms-en of appen, de telefoon wordt nl. doorverbonden naar diegene die
dienst heeft.
Allerlei andere belangrijke informatie, openingstijden etc. staan op de infogids
vermeld die u bij aankomst hebt gekregen.

Gezocht
•
•
•

Gasten die ’s nachts willen wachtlopen over de camping.
Graag melden bij de receptie.
EHBO’ers die in onze AED/EHBO app willen. Graag melden bij de receptie.
Gastgezinnen waar het recreatieteam kan eten. Graag melden bij de recra.

Facebook
Like ons op Facebook voor foto’s van activiteiten.

Foto’s op de camping
Wij maken af en toe foto’s tijdens activiteiten voor op de site of voor
facebook. Wij vragen dan meestal toestemming of u/jij of uw/jouw kind op
de foto wil, maar bij grotere groepen is dit uiteraard lastig. Wanneer er toch
een foto online staat die u/je er niet op wilt hebben, gaan wij die direct
verwijderen. Laat het ons dan weten.

