
Recreatieprogramma
18 tot en met 24 Augustus

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

Zaterdag 18 augustus
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 19 augustus
00:00 uur Vrije dag

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

Maandag 20 augustus
10:00 uur MAGISCHE KIDSCLUB

Elfjes, tovenaars, grote kastelen, prinsessen,
ridders, wauw... Wat is de magische
sprookjeswereld toch mooi! Alleen ziet
iedereen zijn sprookjeswereld er anders uit.
Hoe ziet jou sprookjeswereld eruit? Kom er
deze week achter in 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 Er was eens een Sprookje...
Weet jij alles over prinsessen, ridders, kastelen
en heksen? Doe dan zeker mee met deze
spannende sprookjes speurtocht!

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 nieuw avontuur?! 

20:30 uur Mission X 8+
De spionnenorganisatie 'AgentSpy' is op zoek
naar nieuwe geheimagenten voor hun V.I.P
Bewaakservice. Denk jij de nieuwe
geheimagent te kunnen zijn? Kom dan naar
Mission X en laat zien wat jij in huis hebt!
Vanaf 8 jaar.

Dinsdag 21 augustus
10:00 uur MAGISCHE KIDSCLUB

Elfjes, tovenaars, grote kastelen, prinsessen,
ridders, wauw... Wat is de magische
sprookjeswereld toch mooi! Alleen ziet
iedereen zijn sprookjeswereld er anders uit.
Hoe ziet jou sprookjeswereld eruit? Kom er
deze week achter in de KIDSCLUB!

11:00 uur Opgeven Droomvlucht
Geef je op voor deze magische tocht door het
bos op donderdagavond. Per groep moet er
minimaal één volwassene meelopen aan de
tocht. Wilt u meedoen als vrijwilliger geef u dan
op bij het recreatieteam.

13:00 uur Kronen Jacht
Oh nee, de prinses is haar kroon kwijt? Kun jij
helpen zoeken? Maar wacht... er liggen hier
wel erg veel verschillende kronen.

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
Nu zijn jouw theatervriendjes weer even de
sterren van de theatershow! Kom je ook weer
gezellig kijken naar een nieuw avontuur? 

20:30 uur Levend Stratego 8+
Wie overleeft dit slagveld en verzamelt de
meeste punten? We gaan naar het bos dus
trek een lange broek en dichte schoenen aan.
Vanaf 8 jaar.
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Woensdag 22 augustus
10:00 uur MAGISCHE KIDSCLUB

Elfjes, tovenaars, grote kastelen, prinsessen,
ridders, wauw... Wat is de magische
sprookjeswereld toch mooi! Alleen ziet
iedereen zijn sprookjeswereld er anders uit.
Hoe ziet jou sprookjeswereld eruit? Kom er
deze week achter in de KIDSCLUB!

10:15 uur Opgeven 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.

11:00 uur Opgeven Droomvlucht
Geef je op voor deze magische tocht door het
bos op donderdagavond. Per groep moet er
minimaal één volwassene meelopen aan de
tocht. Wilt u meedoen als vrijwilliger geef u dan
op bij recreatieteam.

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
Lachen, dansen en gek doen met jouw
theatervriendjes Sam & Suus!

20:30 uur Wij zijn de beste!
Wie zijn er beter, de jongens of de meiden?
Kom naar deze doldwaze spelshow vol met
spektakel en plezier en kom je team
versterken!

Donderdag 23 augustus
10:00 uur MAGISCHE KIDSCLUB

Elfjes, tovenaars, grote kastelen, prinsessen,
ridders, wauw... Wat is de magische
sprookjeswereld toch mooi! Alleen ziet
iedereen zijn sprookjeswereld er anders uit.
Hoe ziet jou sprookjeswereld eruit? Kom er
deze week achter in de KIDSCLUB!

11:00 uur Opgeven Droomvlucht
Geef je op voor deze magische tocht door het
bos vanavond. Per groep moet er minimaal
één volwassene meelopen aan de tocht. Wilt u
meedoen als vrijwilliger geef u dan op bij
recreatieteam. Vandaag is de laatste kans!  Je
kunt je nog opgeven tot 16:00 uur. VOL=VOL.

13:00 uur Sprookjes-Hindernis-Quiz
Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis en
doe mee aan deze hilarische quiz vol
hindernissen & sprookjes!

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?!

20:00 uur Droomvlucht
Een magisch tocht door een sprookjesachtige
droomwereld voor het hele gezin! Maak kennis
met Elfjes, tovenaars, feeën en heksen die tot
leven komen in de Droomvlucht. Het is een
prachtige tocht door het bos die je niet wilt
missen! Inschrijven bij het recreatieteam,
VOL=VOL!

Vrijdag 24 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

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?!

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

20:30 uur Wie wordt de nieuwe Miljonair?! 8+
Lukt het jou om vandaag als miljonair dit spel
te winnen? We gaan naar het bos dus trek een
lange broek en dichte schoenen aan. Vanaf 8
jaar


