
Recreatieprogramma
28 Juli tot en met 03 Augustus

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

Zaterdag 28 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 29 juli
00:00 uur Vrije dag

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

Maandag 30 juli
10:00 uur DIEP IN DE ZEE KIDSCLUB

De onderwaterwereld is veel groter dan wij
denken! Wil jij ook ontdekken hoe de
onderwaterwereld eruit ziet? Kom dan deze
week naar de KIDSCLUB!

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 Vissen Jacht!
Help! Alle vissen uit de zee zijn naar de
camping gekomen! Deze kunnen niet zonder
water! Ben jij een echte speurder? Kom dan
snel naar de recreatiezaal

14:00 uur Informatiebijeenkomst Musical De
Kleine Zeemeermin
Voor de cast, oftewel voor alle kinderen die
meespelen in de musical, is er een
informatiebijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst legt het recreatieteam precies uit
wat de bedoeling is en wat er allemaal
geoefend moet worden! 

15:00 uur De tikkende Waterbom
Tik tak, tik tak... de waterbom kan elk moment
ontploffen! Doe mee met dit superleuke spel
waarbij je vragen moet beantwoorden en
ervoor moet zorgen, dat je op tijd de waterbom
hebt doorgegeven want anders word je nat!
Een leuk spel waar je ook nog iets van
opsteekt!

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
Ook vandaag zijn ze uiteraard weer van de
partij, jouw vriendjes van deze vakantie met
een te gek avontuur! Kom allemaal kijken! 

20:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Acteergroep
Vanavond krijg jij te horen welke rol jij hebt in
de musical! Hierna gaan we oefenen met de
acteurs.

20:30 uur De Tempel van de Zilveren Gong 8+
Lukt het jou om de tempel van de zilveren
gong te betreden, zonder dat je gepakt wordt
door de boze tempelgeesten? Vanaf 8 jaar

21:00 uur VolwassenBINGO!
We spelen Bingo in de recreatiezaal met
mooie prijzen! U kunt 5 rondes meespelen
voor €7,50. U kunt ook losse rondes
meespelen voor €2. 

Dinsdag 31 juli
10:00 uur DIEP IN DE ZEE KIDSCLUB

De onderwaterwereld is veel groter dan wij
denken! Wil jij ook ontdekken hoe de
onderwaterwereld eruit ziet? Kom dan deze
week naar de KIDSCLUB!

11:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Decorgroep 
We beginnen met het bouwen van het decor
voor de musical van aankomende donderdag!

13:00 uur ABC-Zoekspel
Ben jij een echte speurneus en ken je het hele
alfabet uit je hoofd? Dan is dit het perfecte spel
voor jou!

14:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Acteer- & Dansgroep
Vanmiddag oefenen wij met zijn allen voor de
musical van komende donderdag! 
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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?!

17:00 uur Pannenkoeken eten! 
Wat een feest! Het recreatieteam heeft
pannenkoeken gebakken! Kom jij ook een
lekkere pannenkoek eten? Een pannenkoek is
€0.50. 

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

20:30 uur Zomer Zotheid Show
Dames en heren, jongens en meiden, mogen
wij jullie aandacht voor de meest zomerse
show van dit seizoen? Sunny en Shine nemen
u mee in de wereld van zon, zee en strand.
Weer of geen weer, deze show mag u niet
missen voor een optimaal zomergevoel!

Woensdag 1 augustus
10:00 uur DIEP IN DE ZEE KIDSCLUB

De onderwaterwereld is veel groter dan wij
denken! Wil jij ook ontdekken hoe de
onderwaterwereld eruit ziet? Kom dan deze
week naar de KIDSCLUB!

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

11:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Decorgroep 
We beginnen met het bouwen van het decor
voor de musical van aankomende donderdag!

13:00 uur Malle Beesten!
Kangoeroetikkertje, inktvistikkertje,
konijnenjacht... we doen het allemaal! Doe je
gezellig mee?!

14:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Acteer- & Dansgroep
Vanmiddag oefenen wij met zijn allen voor de
musical van komende donderdag! 

15:00 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 Theatershow
Ook vandaag zijn ze uiteraard weer van de
partij, jouw vriendjes van deze vakantie met
een te gek avontuur! Kom allemaal kijken! 

19:30 uur Musicalparade - De Kleine
Zeemeermin!
Alle acteurs, dansers en decorbouwers
verzamelen voor de musicalparade van de
Kleine Zeemeermin! 

20:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Acteer- & Dansgroep
Vanavond oefenen wij met zijn allen voor de
musical van komende donderdag! 

21:00 uur CSI 8+
Kan jij deze vreemde moord oplossen?! Vanaf
8 jaar

Donderdag 2 augustus
10:00 uur DIEP IN DE ZEE KIDSCLUB

De onderwaterwereld is veel groter dan wij
denken! Wil jij ook ontdekken hoe de
onderwaterwereld eruit ziet? Kom dan deze
week naar de KIDSCLUB!

11:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Decorgroep 
De laatste puntjes op de I voor het decor van
de musical van vanavond!

13:00 uur Estafette Race!
Welk team komt als eerste over de finish in
deze knotsgekke, spannende estafette race?!

14:00 uur Musical de Kleine Zeemeermin -
Generale Repetitie
De laatste voorbereidingen, de laatste keer
oefenen en alles helemaal klaar maken voor
de première van vanavond! Neem alles mee,
want we oefenen voor de laatste keer met
alles erop en eraan!

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

19:00 uur Première Musical de Kleine
Zeemeermin
Dames en Heren, jongens en meisjes. Vier
dagen lang is er keihard geoefend voor deze
spetterende musical vol dans en acteertalent.
Dit is hét moment waarop iedereen heeft
gewacht! Kom dit spektakel bekijken en geniet
van deze fantastische musical. 

20:30 uur Musical de Kleine Zeemeermin
Kom allemaal kijken naar deze fantastische
musical! Wij verzoeken onze oudere
campinggasten om naar de tweede
voorstelling te komen kijken.  

Vrijdag 3 augustus
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 KinderBINGO!
Bingo in de recreatiezaal met leuke prijzen!
Een bingokaartje kost €1,50

14:00 uur Angsthazenspel
Ben jij geen angsthaas?! Kom dan dit spel
meespelen!



Recreatieprogramma
28 Juli tot en met 03 Augustus

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

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 Team Musical
21:00 uur Kampvuur

Kom jij ook een Marshmallow roosteren op het
Kampvuur? 


