
Recreatieprogramma
25 tot en met 31 Augustus

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

Zaterdag 25 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! 

20:15 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 26 augustus
00:00 uur Vrije dag

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

Maandag 27 augustus
10:00 uur KIDSCLUB: Bolle Vissen

BLUB BLUB BLUB, ik ben een bolle vis!

13:00 uur Ren je rond!
Ben jij fanatiek en heb je een goede conditie?
Doe dan mee met ren je rond!

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! 

20:30 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

Dinsdag 28 augustus
10:00 uur KIDSCLUB: Fleurige Zomerbol

Veel bollen in de grond... bij ons hangen de
bollen aan het plafond!

13:00 uur Mega-Hindernis-Slagbal
We spelen slagbal wel op een hele gekke
doldwaze manier.. benieuwd? Kom gezellig
kijken en doe mee!

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 Levend Stratego 8+
Wie overleefd dit slagveld en verzamelt de
meeste punten? We gaan naar het bos dus
doe een lange broek en dichte schoenen aan.
Vanaf 8 jaar

Woensdag 29 augustus
08:45 uur Ontbijt Spektakel!

Hó! Wacht nog even met ontbijten thuis. Je
mag vanmorgen met het recreatieteam
ontbijten. Hou je pyjama aan en kom naar de
recreatieruimte. Het recreatieteam zorgt voor
gezellige ontbijttafels, drinken en…
ochtendgymnastiek!

10:00 uur KIDSCLUB
Kom gezellig knutselen in de recreatiezaal!
Wat we gaan maken blijft nog even geheim!
Eerst… lekker dansen!

13:00 uur Dolle Dieren Speurtocht
Wie weet er het meeste over dieren? Test het
met deze leuke speurtocht over dieren! Het
wordt dolle pret met de Dolle Dieren
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 Poppendokter Spreekuur
Heb jij een knuffel of pop meegenomen op
vakantie? Kom dan naar het spreekuur van de
poppendokter! Misschien heeft je knuffel wel
ergens pijn of wil je weten of je pop nog
gezond is? Kom dan naar het spreekuur van
de poppendokter, deze zorgt ervoor dat je
lievelingsknuffel weer helemaal gezond wordt!
Geef je op bij het recreatieteam

20:30 uur Diamantenroof 8+
Lukt het jou om de diamanten langs de
beveiliging te smokkelen zonder dat je gepakt
wordt?! Doe dan mee met dit spannende spel!
We gaan naar het bos dus trek een lange
broek en dichte schoenen aan. Vanaf 8 jaar.
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Donderdag 30 augustus
10:00 uur KIDSCLUB: Bloemenkroon

Deze ochtend kun je een mooie bloemenkroon
komen knutselen! We starten de dag met een
dansje en gaan daarna gelijk aan de slag!

13:00 uur Trefbal Fun!
We spelen allerlei soorten trefbal op het
sportveld! Kom gezellig meedoen, fun voor
iedereen!

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 Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig
kijken naar een nieuw avontuur?! 

20:30 uur De Strijd om de Edelstenen 8+
Doe mee met deze spannende strijd om de
verschillende edelstenen! Wie heeft uiteindelijk
de meeste edelstenen in zijn kluis en hoeveel
zijn deze edelstenen waard? Trek stevige
schoenen aan, sluit je aan bij een team en ga
de strijd aan! Vanaf 8 jaar.

Vrijdag 31 augustus
10:00 uur FLEUR FRUTSEL KNUTSELCLUB

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

13:00 uur Dierengotcha!
Doe jij mee met dit beestachtige tikspel?

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! 

20:30 uur De geheime Kist 8+
Speurders gezocht! Wij hebben jouw hulp hard
nodig tijdens dit spannende avondspel, waarin
jij op zoek moet naar de mysterieuze spullen
uit de geheime kist... Vanaf 8 jaar 


