19:00 uur

Huifkartocht
Plaats: Kantine
Huifkartocht van anderhalf uur door de bospaden waar je met de auto niet mag komen. Kosten:
€6,50 min. 14 personen max. 17 personen. Opgeven voor dinsdag 20.00 uur. Verzamelen om 18.45
in de kantine en u kunt hier betalen.

20:00 uur

Krantenquiz
Plaats: Kantine
Kun jij alles het snelst opzoeken en daarnaast ook nog hard rennen? Doe dan mee met deze
levendige quiz in de kantine!

DONDERDAG 29 AUGUSTUS
10:00 uur

Fiets versieren
Plaats: Konijnenkooi
Wil jij je fiets graag versieren? Kom dan naar de konijnenkooi! Je mag natuurlijk ook je step of
andere voertuigen meenemen!

14:00 uur

Estafette op de speelweide
Plaats: Speelweide
Samen met de Recra klimmen en klauteren op een parcours.

16:00 uur

Voorlezen
Plaats: Kantine
Luister voor het slapengaan nog lekker naar het verhaaltje dat word voorgelezen in de kantine.

20:00 uur

Levend bingo
Plaats: Kantine
Een hele actieve manier van bingo spelen, doe je mee? De winnende groep krijgt een prijsje. We
maken groepen in de kantine, neem je telefoon mee. Deelname is gratis.

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
10:00 uur

Cijfers knutselen
Plaats: Kantine
Kom gezellig knutselen in de kantine!

14:00 uur

Vlaggenroof in het speelbos 10+
Plaats: Speelweide
We spelen het spel in het bos, dus denk aan goede schoenen en controleer jezelf op teken na het
spel. We verzamelen op de speelweide

16:00 uur

Kleutervoetbal 6Plaats: Sperwer
Kom lekker voetballen op de speelweide!

19:00 uur

Poppenkast
Plaats: Kantine
Wil je weten wat Jan Klaassen vandaag heeft meegemaakt? Kom dan naar de poppenkast in de
kantine!

20:00 uur

Hallo lieve campinggasten!
Komende week staat er weer een gezellige week voor de deur met
veel leuke activiteiten!
We hopen jullie allemaal te zien bij de activiteiten. Een fijne week
gewenst!
Het thema voor deze week is: Cijfers!
recra: Leon en Fardau
bar: Timo en Eline

Kwallenballen 10+
Plaats: Speelweide
Doe je oude kleren aan en wees klaar om vies te worden!

19:00 uur

Recra - krantje
24 tot en met 30 augustus

Broodjes bakken
Plaats: Terras
We gaan lekkere broodjes bakken boven het vuur op het terras. Neem zelf een lange stok mee waar
het broodje aan kan. Je krijgt er een knakworstje en saus bij. Kosten €0,50 p.p.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

Pizzadag: maandag en woensdag 1 euro korting op alle pizza's!
Kibbeling: Op dinsdag vanaf 12.00. Op=op. Achter het Zomerhuis.
Openingstijden kantine:
zaterdag 24 aug van 08.30- ong 22.30
Ma-vrijdag 08.30- 11.00 en van 15.00- ong. 22.30
zaterdag 31 aug. 08.30-11.00 en van 15.00- 18.00 uur
Het kan zijn dat de kantine s avonds iets eerder sluit wanneer er
bijna geen gasten aanwezig zijn.

16:00 uur

Recramap

Plaats: Kantine
Ga jij het snelst zitten als de muziek gestopt is? Kom dan naar de kantine!

Voor verschillende activiteiten (de activiteiten waar een sterretje (*) voor staat) is opgeven in de recramap nodig.
Inschrijven kan tot 2 uur voor het begin van de activiteit, tenzij er iets anders staat vermeld bij de activiteit. De
recramap ligt vanaf maandagochtend op de bar in de kantine.

19:00 uur

20:30 uur

DINSDAG 27 AUGUSTUS
10:00 uur

Verven
Plaats: Kantine
We gaan in de kantine ons eigen schilderij maken! Neem een vuilniszak mee! die veranderen wij
dan in een mooi schort. De schilderijen kun je aan het eind van de week mee naar huis nemen, dan
zijn ze droog.

14:00 uur

Lummeltje in het zwembad
Plaats: Zwembad
Welk team kan de bal het langst bij zich houden?

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
16:00 uur

Volleyballen
Plaats: Speelweide
Kom lekker een balletje slaan bij de volleybalvelden op de speelweide.

Spelletjesmiddag
Plaats: Kantine
In de kantine staan verschillende spellen klaar, waaronder de grote sjoelbak. Neem zelf ook je
lievelingsspelletje mee!

19:00 uur

Digitaal prentenboek kijken
Plaats: Kantine
Kom naar de kantine om voor het slapengaan nog een prentenboek te bekijken!

Zelf poppenkast spelen
Plaats: Kantine
Vanavond mag je zelf poppenkast spelen in de kantine! We gaan naar elkaar kijken en iedereen
mag laten zien wat hij/zij kan.

20:00 uur

Avondwandeling
Plaats: Terras
We lopen ongeveer een uur. We verzamelen bij het terras. Laat je zaklamp thuis.Misschien zien we
zelfs wel reeën.

Gezocht
- EHBO’ers die in onze AED/EHBO app willen. Graag melden bij de receptie.
Social media
Volg en Like ons op Facebook en Instagram 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, laat het ons dan weten. Dan verwijderen wij
deze direct.

19:00 uur

Voorlezen
Plaats: Kantine
Luister voor het slapengaan nog lekker naar het verhaaltje dat word voorgelezen in de kantine.

Allerlei andere belangrijke informatie, openingstijden of bv tips voor een uitje staan in de infogids of in onze eigen
Oldemeyer app vermeld.
Alle bar- en recraleden stellen zich voor in de app onder het kopje: wie werkt er deze week.

14:00 uur

Stoelendans

20:00 uur

Familiebingo
Plaats: Kantine
We hebben weer mooie prijsjes voor jullie klaar staan! De kaartjes kosten €1 per stuk, we spelen
drie rondes in de kantine. Wil je zelf een pen/potlood meenemen? We spelen in de kantine

Voetbal
Plaats: Speelweide
Kom lekker een balletje trappen op de Speelweide! We maken ter plekke teams.

WOENSDAG 28 AUGUSTUS
10:00 uur

ZONDAG 25 AUGUSTUS
19:30 uur

Plaats: Kantine
Kan jij het mooiste kleuren? Kom dan naar de kantine en laat zien wat je kunt! De categorieën zijn
0-5 jaar, 6-9 jaar en 10+. De winnaars maken we na de poppenkast bekend en krijgen dan een ijsje!

Zondagavondzang Kantine
Plaats: Kantine
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 aantal liederen mee spelen

14:00 uur

Ren je rot
Plaats: Terras
Verzamel met je groepje zo snel mogelijk alle voorwerpen. We beginnen bij het terras

MAANDAG 26 AUGUSTUS
16:00 uur

Bijbeluurtje

Waterspelletjes in het zwembad
Plaats: Zwembad
Kom gezellig naar het zwembad! we gaan leuke spelletjes doen voor jong en oud!

Plaats: Kantine
In de kantine luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel en maken we er een werkje bij.
14:00 uur

Stoepkrijten
Plaats: Terras
Maak je mooiste kunstwerk voor het terras bij de ingang van de camping!

14:00 uur

10:00 uur

Kleurwedstrijd

19:00 uur

Verstoppertje in het bos

Poppenkast
Plaats: Kantine
Wil je weten wat Jan Klaassen vandaag heeft meegemaakt? Kom dan naar de kantine! Hierna
maken we de winnaars van de kleurwedstrijd bekend!

Plaats: Speelweide
Vanaf de speelweide lopen we samen naar het bos. Denk aan dichte schoenen en een lange broek.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

