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Recreatieprogramma
20 tot en met 27 augustus

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 

20:00 uur

Klaverjassen in de zaal
Het is weer zaterdag-avond 20.00!! Tijd om even een lekker potje te klaverjassen!!

Iedereen is van harte welkom (als je in ieder geval kunt klaverjassen:)) en de zaal is vanaf

19.30 geopend!!

Inschrijfgeld en verdere informatie kunt u inwinnen bij de "wedstrijd-leiding" Ludi Bakkeren

en natuurlijk zijn er leuke prijsjes te winnen maaaarrrrr..... meedoen is belangrijker dan

winnen!!

20:30 uur

Lets play darts!!
Voor iedereen die zin heeft in een potje darten, de banen staan klaar in de serre zaal (waar

ook het kaarten zal zijn) en natuurlijk kunnen jullie hier gezellig een potje darten vanavond,

pilsje erbij en gaan met die banaan!!

Veel plezier

ZONDAG 21 AUGUSTUS 

11:00 uur

Kinder karrit met de trekker op pad
Daar gaan we weer heerlijk op pad met de kinderkar, gaan jullie weer gezellig mee??

12:00 uur

Vrije dag voor het recreatie-team!
Vandaag zullen er geen activiteiten zijn en aankomende week hebben wij een "aangepast"

recreatie-programma omdat de meeste gasten alweer naar huis zijn!!

Natuurlijk hebben wij nog wel de laatste bingo van het seizoen (verrassingsbingo) gepland!!

Ook zullen wij maandag tot en met vrijdag activiteiten organiseren voor onze "kleinere-

gasten" en kunt u nog genieten van een heerlijk verblijf op camping de Vossenberg Epe!

21:00 uur

Moonlight zwemmen!!!
Het is vandaag super lekker weer en daarom doen we vanavond het zwembad nog een

uurtje open!

Van 21.00 tot 22.00 zal er weer moonlight zwemmen zijn en natuurlijk staan ook de lampen

in het zwembad weer aan, komen jullie ook nog een uurtje zwemmen?

MAANDAG 22 AUGUSTUS 

9:00 uur

Diertjes knuffelen met onze eigen boer!
Onze diertjes staan al wel klaar om geknuffeld te worden door jullie, kom op tijd!!

Het hek doen wij 9.00 open en jullie mogen dan de diertjes lekker knuffelen en de

kinderboerderij weer netjes maken samen met Jos!!

10:00 uur

KIDSCLUB: Jungledierenmaskers
We maken vandaag superleuke jungledierenmaskers!

11:30 uur

Het Uur van de Vos
Een spannend uur waarin de vos de hoofdrol speelt...

13:00 uur

Mammoet!
Behendig zijn en goed luisteren, dat is belangrijk bij Mammoet! Maar trek wel oude kleren

aan die vies mogen worden!
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15:00 uur

Kinder karrit met de trekker op pad
Daar gaan we weer heerlijk op pad met de kinderkar, gaan jullie weer gezellig mee??

DINSDAG 23 AUGUSTUS 

10:00 uur

KIDSCLUB: Bloem van handen en voeten
We gaan een bloem maken met onze handen en voeten! Ben jij ook zo benieuwd?

11:30 uur

Het grote Kleurenspel
Zoek mee naar alle kleuren, maar kijk wel uit voor de spons!

13:00 uur

Frozen Avontuur
Volg Elsa tijdens deze winterse speurtocht en ontrafel de puzzel om erachter te komen waar

Olaf zich bevindt. Voor alle kinderen t/m 6 jaar.

14:30 uur

Beschuitjes versieren in de kelderzaal!
Vanmiddag om 14.30 gaan we nog even lekker beschuitjes versieren met elkaar, zijn jullie er

op tijd bij want er staan al allemaal lekkere dingen op tafel!!

20:30 uur

Laatste Grote Bingo met rad van avontuur van het seizoen:
VERRASSINGSBINGO!!
Het is weer tijd voor onze laatste GROTE BINGO MET RAD VAN AVONTUUR van het

zomerseizoen!!

DE VERRASSINGSBINGO WAARBIJ ALLE PRIJZEN ZIJN INGEPAKT!!!!

Vanavond om 20.30 gaan we beginnen met de altijd gezellige Vossenberg Bingo!!!

Wij draaien 5 rondes bingo waarbij jullie elke ronde fantastische prijzen kunnen winnen &

een boekje hiervoor kost 15,00 euro inclusief 2 consumptiemunten!

Tussendoor komen wij langs om lootjes te verkopen voor het rad van avontuur, a 0,50 cent!!

Na de 5e ronde rad van avontuur hebben wij nog de Superronde!!!!

Voor 5,- kunt u een "aparte-superkaart" kopen en speelt u mee voor 2 hoofdprijzen!!!

Met de achterkant van de kaart maakt u kans op een dinerbon of een andere gave prijs

welke u zelf mag kiezen en met diezelfde kaart (alleen dan de voorkant) maakt u kans op

een ticket voor een luchtballonvaart, boodschappen-pakket twv € 100,-, gave kano of.....???

Veel plezier bij deze te gekke gezins-activiteit a la Vossenberg

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 

10:00 uur

KIDSCLUB: Uitvouwdieren
Deze bijzondere dieren kun je uitvouwen, en dan komt er iets tevoorschijn!

11:30 uur

Lekkende-Flessen-Race
Welk team weet de lekkende fles te overwinnen en het meeste water in de emmer te

krijgen? 

13:00 uur

Pionbal
Goed mikken is belangrijk bij pionbal! Lukt het jou de bal van de pion te mikken? 

15:00 uur

Kinder karrit met de trekker op pad
Daar gaan we weer heerlijk op pad met de kinderkar, gaan jullie weer gezellig mee??
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DONDERDAG 25 AUGUSTUS 

9:00 uur

Diertjes knuffelen met onze eigen boer!
Onze diertjes staan al wel klaar om geknuffeld te worden door jullie, kom op tijd!!

Het hek doen wij 9.00 open en jullie mogen dan de diertjes lekker knuffelen en de

kinderboerderij weer netjes maken!

10:00 uur

KIDSCLUB: Armbanden maken
Houd jij ook zo van kettingen en armbanden? Vandaag maken we deze mooie sieraden!

11:30 uur

Kijk uit, anders...
We doen allerlei leuke tikspelletjes, doe je mee?

13:00 uur

Viervoetbal
Doe jij mee met deze te gekke variant van voetbal? We spelen niet met 2 maar met 4 doelen

en dus ook met 4 teams tegelijk!

17:00 uur

Patat feest voor kids!!
Yes!! Het is vandaag weer tijd voor het gezellige patatfeestje!!

Voor maar € 3,- krijg je heerlijke patat met een kroket of frikadel naar keuze! Natuurlijk met

een lekker sausje erbij en een glaasje ranja!!

Wel graag even opgeven aan de bar!!!

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 

10:00 uur

KIDSCLUB: Krokodil
Groen en gevaarlijk: we maken een krokodil met gigantische tanden! Kijk uit dat hij je niet te

pakken krijgt... HAP! Neem een lege eierdoos mee voor deze knutsel of een schoon

kartonnen melkpak.

11:30 uur

Zinderende Zomer-Zoektocht
Een zinderende zomer-zoektocht waarbij de hoge temperaturen je om je oren vliegen!

13:00 uur

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

15:00 uur

Laatste kinder kar-rit van het seizoen met onze Frieze trots!! GERBEN!!
Daar gaan we weer, nog 1 keer op pad met de trekker en kinderkar!

Gerben heeft ons het hele seizoen bij vele activiteiten en werkzaamheden geholpen (waar

wij natuurlijk erg blij mee zijn) en vandaag zal hij voor de laatste keer dit seizoen een tocht

gaan maken met de trekker en kinder kar welke daarna in winterslaap zal gaan....

Komen jullie nog 1x mee??
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ZATERDAG 27 AUGUSTUS 

12:00 uur

Openingstijden 20 augustus tot en met 28 augustus
Beste gasten, het is helaas de laatste week van het zomer seizoen!!

Aankomende week hanteren wij de volgende openingstijden:

Snackbar de Smulberg:

Maandag tot en met zondag van:

-17.00 tot 20.00

(Bij mooi weer kunt u ook altijd ijsjes kopen via de bar!)

Broodjes:

-iedere ochtend bakken wij heerlijke broodjes voor u! Deze zijn vanaf 8.30 tot ca. 10.30 te

verkrijgen in onze snackbar!

Ook ligt de krant van wakker Nederland hier voor u klaar!!!

Het is ook mogelijk om online uw bestelling te plaatsen via www.vossenbergbestellen.nl en

wij komen uw bestelling dan zelfs brengen tot aan de tent:)

Restaurant de Vossenberg:

Wij hebben deze week ons restaurant nog geopend tot en met donderdag de 25e!

Wij hebben onze keuken elke dag geopend tot 20.00!! ( bij mooi weer kan het zijn dat de

keuken langer geopend is, vraag dit na bij 1 van de Vossenbergers)

Vanaf vrijdag 26 augustus zal het restaurant dus helaas weer gesloten zijn!!

Bar bij camping de Vossenberg:

vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus geopend tot 24.00

Zwembad de Vossenberg!!

Uiteraard kunt u aankomende week nog heerlijk zwemmen en zal tot eind augustus de

verwarming nog aan staan dus maak er nog gebruik van zolang het kan!!

Wij wensen u nog een hele fijne vakantie en mocht er wat zijn dan horen wij het natuurlijk

graag!!

20:00 uur

Klaverjassen in de zaal
Het is weer zaterdag-avond 20.00!! Tijd om even een lekker potje te klaverjassen!!

Iedereen is van harte welkom (als je in ieder geval kunt klaverjassen:)) en de zaal is vanaf

19.30 geopend!!

Inschrijfgeld en verdere informatie kunt u inwinnen bij de "wedstrijd-leiding" Ludi Bakkeren

en natuurlijk zijn er leuke prijsjes te winnen maaaarrrrr..... meedoen is belangrijker dan

winnen!!
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