
 

 

 

 

 

Hoi Jongens en Meiden!  

Hoera! Het is zomervakantie! Vandaag is voor regio Noord 

de vakantie begonnen en dat betekent dat iedereen in 

Nederland nu vakantie heeft! Deze week is er weer van 

alles te doen zoals: Discozwemmen, bosspellen, knutselen 

en de grote zeskamp! 

 

Heb jij altijd al willen stralen als een ster op het podium? 

Geef je dan op voor onze musical van deze week! De 

kleine zeemeermin! We zijn opzoek naar dansers, 

decorbouwers en acteurs!   

 

Hoor je de  bel loop dan met ons mee! Want dan komen 

Sam & Suus, Meis of Noetsie er aan!  

 

Als je naar een activiteit komt, doe dan oude kleren aan 

waar je vies in mag worden.  

 

Let op veranderingen, deze hangen op de infoborden.  

 

Ben je jarig deze week? Geef dit dan door aan het 

recreatieteam en er komt op jouw verjaardag een 

verrassing langs.  

 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er gebeurd bij of 

met het team? Volg ons dan op facebook of instagram! 

 

 

Veel plezier deze week op de Noetselerberg!  

 

Groetjes het team: Joyve, Lian, Patricia, Rimke, Yoeri, 

Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Recreatieprogramma Zomervakantie 28 juli t/m 3 augustus 

 

Even voorstellen…….. Sam & Suus  

Iedere vakantie zijn Sam & Suus samen op de camping te vinden. 

Sam & Suus hebben elkaar zeven jaar geleden op de camping 

leren kennen. Sindsdien zijn ze de allergrootste vrienden en 

onafscheidelijk van elkaar. Ze hebben samen afgesproken dat ze 

voor altijd op vakantie gaan naar de Noetselerberg. Samen 

beleven zij de grootste en gekste avonturen op de camping.  

Maar ze houden elkaar ook graag voor de gek. 

Sam & Suus vinden het echt een groot feest als alle kinderen op 

de camping naar de theatershow komen. Kom jij ook?  De Sam & 

Suus theatershow is (bijna) iedere dag om 19.00 uur in het 

theater.  

Even voorstellen….. Noetsie 

Noetsie woont sinds een paar jaar op de Noetselerberg. Hij is 

het grote, vrolijke, gele konijn van de Noetselerberg. Noetsie 

is de vriend van iedereen op de camping en hij komt in de 

vakanties regelmatig langs om iedereen op de camping een 

high five of een knuffel te geven.  

   

Wil jij Noetsie zien? Let dan goed op, want als je ’s ochtends 

de bel hoort aankomen dan is de kans groot dat Noetsie er 

naast loopt. Een aantal keer per week kan je ook om 16.00 uur 

komen springen & swingen met Noetsie 

 

 



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! En leer de camping als de beste kennen 

door mee te spelen met het Noetsie vakantiespel! 

 

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 leuke familiefilm 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       

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 -  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 -  Wie is de Mol?! 8+ 

Dit spannende spel ken je vast wel van tv. Lijkt het jou ook 

zo vet om een keer de Mol te zijn en iedereen voor de gek 

te houden? Of ben jij juist goed in het opsporen van de 

Mol? 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! Wl 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 – ADC-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 alle voor de musical van 

komende donderdag! 

 

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 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 het optimale zomergevoel!  

 

21.00 uur – Damesavond met heerlijke wijnen en hapjes 

Op deze avond serveren wij heerlijke wijnen en hapjes. 

Deze avond wordt begeleid door onze wijnleverancier 

Jeroen Bos uit Hengelo. Hij vertelt over de geschonken 

wijnen en de bistro serveert er heerlijke hapjes bij. Lekker 

ongedwongen wijnen drinken en gezellig kletsen met je 

buurvrouw van de camping. We hopen op een leuke 

opkomst! 

U kunt zich opgeven in de Bistro. Graag voor 14.00 op de 

dag van het evenement! Kosten: 17.50 per persoon. 

 

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 de 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 –Water Estafette Race 

Een doldwaze estafette waarbij water de hoofdrol speelt! 

Pas op want je wordt nat! 

 

 

 

 

 

 

 



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 zij 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 – Mega-Hindernis-Slagbal 

We spelen slagbal en wel op een heel gekke,  

doldwaze manier.. benieuwd? Kom gezellig kijken en doe 

ook mee! 

 

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 FRUSTEL 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! 

 

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. 

 

20.00 uur – Team Musical – MAMMA MIA! 

Kom kijken naar het team die speciaal voor jullie deze 

musical speelt in het theater! 

 

 

 
Een kleine vooruitblik….  

Ook zo nieuwsgierig naar het programma 

van volgende week? Doe mee met een 

echte film!  Maak een liefdesboodschap 

voor All You Need is Love en red het pizza 

restaurant van Mario! 

Tot volgende week!  

 

 


