
Recreatieprogramma
14 tot en met 20 Juli

Camping De Noetselerberg, Holterweg 116, 7441 DK, Nijverdal, Nederland, 0548 - 612665, noetselerberg@ardoer.com

Zaterdag 14 juli
10:00 uur KIDSCLUB

Het is weer tijd om lekker creatief bezig te zijn.
Wat we deze ochtend gaan maken is nog een
verrassing!

13:00 uur Hi Ha Hoera Vakantiefeest! 
Kom snel naar het recreatieteam en beleef een
groot vakantiefeest op het plein! Er zijn super
leuke spellen, je kunt je laten schminken! 

18:30 uur Het Campingnieuws
Het is tijd voor het campingnieuws! Kijk mee
naar een nieuwe aflevering in het theater. Kom
erachter wat er de afgelopen dagen allemaal is
gebeurd en je krijgt een voorproefje van wat er
de komende dagen nog te beleven is op de
camping. Kortom dit wil je niet missen!

19:00 uur Sam & Suus Kidsdisco!
Hou jij ook zo van dansen, net als Sam &
Suus? Kom dan naar de Kidsdisco in de Keet! 

20:00 uur MovieNight
Een gezellige familiefilm voor het hele gezin in
het theater!

20:15 uur Teenage Hangout!
Ben jij 12 jaar of ouder? Kom dan naar de
Keet! Vanavond hebben we een chillavond, er
is muziek, je kunt een potje poulen en jullie
gaan samen met de TEENAGE TOPPER
bedenken wat jullie de rest van de week voor
een coole activiteiten kunnen gaan doen!

21:00 uur DISCO ZWEMMEN
Voor iedereen die een zwemdiploma heeft!
Lekker dansen op de muziek onder water..

Zondag 15 juli
00:00 uur Vrije dag

Vandaag rust het recreatieteam lekker uit maar
morgen zijn we er weer. Komen jullie dan weer
allemaal?

Maandag 16 juli
10:00 uur KIDSCLUB: Kunstenaars Atelier

Deze week komt er een hele speciale gast bij
ons op de camping. Ben jij ook zo benieuwd
wie dit is? Kom dan snel naar de KIDSCLUB
en kom erachter!

10:30 uur Sportmix
Hou jij ook zo van sporten? Doe dan mee en
begin sportief de dag! We verzamelen bij de
recreatiezaal.

13:00 uur Aangenaam!
We spelen allerlei spellen om onze vriend
Karel Kwast en de kunstenaarswereld beter te
leren kennen!

14:00 uur Noetselerberg Museum -
Voorbereidingen
Alle kunstenaars verzamelen! Aankomende
donderdag gaan we op de camping ons eigen
museum openen! Het Noetselerberg Museum!
Wil jij meedoen met een cool levend
standbeeld, schilderij of misschien een andere
speciale act? Kom dan naar de KIDSCLUB!
Hier legt het recreatieteam alles uit.

16:00 uur Ga je mee op reis? 
Ga je samen met Meis mee op Reis? Meis
vertelt je de allermooiste verhalen en samen
met haar beleef je de grootste avonturen als
ze jou meeneemt op haar reizen naar de
sprookjesbossen, de ruimte en misschien ook
wel een gek ver land! Een gezellige
voorleesactiviteit voor de allerkleinste. 

19:00 uur Sam & Suus Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig
kijken naar een knotsgek avontuur?!

20:30 uur De Kleuren van de Kunstenaar
Overal zien we opeens allemaal kleuren! Karel
Kwast is langs geweest en heeft jullie hulp
hard nodig!

Dinsdag 17 juli
10:00 uur KIDSCLUB: Kunstenaars Atelier

Vandaag krijgen we schilderles van onze eigen
kunstenaar Karel Kwast! Trek vandaag dus
kleren aan die vies mogen worden! Maar
eerst.. lekker dansen!

13:00 uur De verdwenen Kwasten van Karel
Kwast
Karel Kwast is zijn grote zak met kwasten
verloren! Hij weet niet waar hij moet zoeken.
Ga jij hem helpen de kwasten terug te vinden?

14:00 uur Noetselerberg Museum -
Voorbereidingen
Vandaag gaan wij veder met het voorbereiden
en oefenen voor ons eigen museum!
Verzamelen in de kidsclub

16:00 uur Springen en Swingen met Noetsie!
Kom jij ook samen met Noetsie swingen en
springen op de allerleukste vakantieliedjes?! 

19:00 uur Sam & Suus Theatershow
Nu zijn jouw theatervriendjes weer even de
sterren van de theatershow! Kom je ook weer
gezellig kijken naar een nieuw avontuur?

20:30 uur Museumhandelaren gezocht 8+
Voor een nieuw museum in de regio zijn we op
zoek naar verschillende schilderijen. Wie is de
beste museumhandelaar en weet voor de
laagste prijs schilderijen te kopen? Ga met je
team op zoek naar de verschillende musea en
sluit de beste deal! Vanaf 8 jaar

Woensdag 18 juli
10:00 uur KIDSCLUB: Kunstenaars Atelier

Wat we vandaag gaan knutselen houden we
nog even geheim. Jij komt toch ook?!
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10:15 uur Inschrijven Voetbaltoernooi
Schrijf je in voor het voetbaltoernooi van
vanmiddag! Schrijf je in met een team of
individueel, dan zorgen wij dat jij in een team
terecht komt!

10:30 uur Sportmix
Hou jij ook zo van sporten? Doe dan mee en
begin sportief de dag! We verzamelen bij de
recreatiezaal.

13:00 uur Voetbaltoernooi t/m 11 jaar
Doe mee met het voetbaltoernooi op het
sportveld! Schrijf je in bij het team als individu
of als team. Meedoen mag alleen op schoenen
zonder noppen.

16:00 uur Ga je mee op reis? 
Ga je samen met Meis mee op Reis? Meis
vertelt je de allermooiste verhalen en samen
met haar beleef je de grootste avonturen als
ze jou meeneemt op haar reizen naar de
sprookjesbossen, de ruimte en misschien ook
wel een gek ver land! Een gezellige
voorleesactiviteit voor de allerkleinste. 

19:00 uur Sam & Suus Theatershow
Kom luisteren naar een nieuw avontuur, dat
jouw nieuwe vriendjes beleefd hebben!

20:30 uur Het Kunstenaarsexperiment 8+
Karel Kwast is aanwezig op de camping en
heeft jullie hulp hard nodig voor een
experiment.

Donderdag 19 juli
10:00 uur KIDSCLUB: Kunstenaars Atelier

Vandaag is een hele speciale dag! De
allerlaatste dag dat onze kunstenaar Karel
Kwast bij ons in de kidsclub is! Wat we gaan
knutselen blijft nog even geheim.. Kom je ook
afscheid nemen van Karel Kwast?

13:00 uur Kunstenaars-Schilderijen-Kwartet
Een razendsnel spel waarbij je zo snel
mogelijk een kwartet moet verzamelen met de
prachtige schilderijen collectie van onze eigen
Karel Kwast!

14:00 uur Noetselerberg Museum -
Voorbereidingen
Alle kunstenaars verzamelen!! Vandaag gaan
we ons museum klaarmaken voor de grote
opening van vanavond!

16:00 uur Springen en Swingen met Noetsie!
Noetsie kan niet wachten om samen met jou te
swingen op de allerleukste vakantiehits! Jij
toch ook?!

19:30 uur Het Noetselerberg Museum - Grote
Opening!
Dames en heren, jongens en meiden,
WELKOM! Welkom bij de grote opening van
het Noetselerberg Museum! Nog nooit eerder
in de geschiedenis is er zo'n geweldig
museum geopend hier bij ons op de camping!
Kom alle naar de grote opening en laat u
verbazen door de prachtige kunst bij ons in het
museum! 
Dresscode: Suit & Tie

Vrijdag 20 juli
10:00 uur FLEUR FRUTSEL KNUTSELCLUB

Het wordt weer een creatieve bedoeling met
Fleur Frutsel en haar eigen knutselclub!

10:30 uur Sportmix
Hou jij ook zo van sporten? Doe dan mee en
begin sportief de dag! We verzamelen bij de
recreatiezaal.

13:00 uur Wasknijper gekte!
De meest leuke, gekke en grappige spelletjes
met wasknijpers!

16:00 uur Ga je mee op reis? 
Ga je samen met Meis mee op Reis? Meis
vertelt je de allermooiste verhalen en samen
met haar beleef je de grootste avonturen als
ze jou meeneemt op haar reizen naar de
sprookjesbossen, de ruimte en misschien ook
wel een gek ver land! Een gezellige
voorleesactiviteit voor de allerkleinste. 

19:00 uur Sam & Suus met de Boerenkar!
Kom jij samen met Sam & Suus een rondje
rijden in de boerenkar! Gaaf! 

20:30 uur De Verdwenen Egyptische Amulet 8+
Er is een Egyptische amulet verdwenen! We
hebben alle hulp hard nodig om deze op tijd
terug te krijgen! Wie durft dit avontuur aan?
Vanaf 8 jaar


