Recreatieprogramma Zomervakantie 22 juli t/m 27 juli

Hoi Jongens en Meiden!

Even voorstellen….. Noetsie

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 lekker dansen!

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.

Heb jij altijd al willen stralen als een ster op het podium?
Geef je dan op en doe mee met Noetselerberg Got Talent
in het theater!
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.

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

Let op veranderingen, deze hangen op de infoborden.
Even voorstellen…….. Sam & Suus

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: Inge, Lian, Patricia, Yvonne, Yoeri,
Claudia

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.

Zaterdag 21 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.

Maandag 23 juli
10.00 uur – STERREN KIDSCLUB

Een echte beroemdheid! Fotografen voor de deur, en
iedereen wil je handtekening.. Heb jij je ooit al eens een
echte ster willen voelen? 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 – Films en Sterren Speurtocht!
Ben jij een echte filmkenner? Dan moet jij zeker meedoen
aan deze gezellige speurtocht over verschillende films!
15.00 uur – Water, Spons en Vuur!
Een leuk en spannend spel! Ben jij ook slim en snel? Dan
mag je dit spel zeker niet missen.
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.
19.15 uur – Sam & Suus en de Brandweer!
Vandaag komt de brandweer langs op de camping! Ze
geven toffe demonstraties! Kom jij ook? Sam & Suus zijn
ook van de partij!

20.30 uur – Jenny Star en de verdwenen Diamanten 8+
Jenny Star is radeloos want haar diamanten zijn
verdwenen! Zij heeft jouw hulp hard nodig deze terug te
vinden. Help jij mee zoeken? 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,-

Zondag 22 juli
Vrije dag
Vandaag rust het recreatieteam lekker uit maar morgen zijn
we er weer. Komen jullie dan weer allemaal?
Dinsdag 24 juli

10.00 uur – STERREN KIDSCLUB

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

Een echte beroemdheid! Fotografen voor de deur, en
iedereen wil je handtekening.. Heb jij je ook al eens
een echte ster willen voelen? Kom dan deze week
iedere dag naar de KIDSCLUB!

13.00 uur – Opgeven & Oefenen Noetselerberg Got
Talent!
Wil jij komende donderdag stralen als een ster op het
podium? Geef je dan nu op en kom oefenen voor
Noetselerberg Got Talent!

13.00 uur – Het Schots Balspel
Een hilarisch spel! Het lijkt op slagbal, maar dan nóg leuker!
Ben jij al nieuwsgierig hoe dit spel gaat, dan moet je het
zeker eens uitproberen.
14.00 uur – Opgeven & Oefenen Noetselerberg Got
Talent!
Wil jij komende donderdag stralen als een ster op het
podium? Geef je dan nu op en kom oefenen voor
Noetselerberg Got Talent!
15.00 uur – Het Grote Muziek Loopspel
Ben jij een echte muziekkenner? Dan is dit spel echt wat
voor jou!
16.00 uur – Springen en Swingen met Noetsie!
kom jij ook samen met Noetsie swingen en springen op de
allerleukste
vakantieliedjes?!

19.00 uur – LADIESNIGHT!
Kom shoppen bij de leuke kraampjes op het plein! Een
gezellige avond voor alle dames op de camping!
20.30 – Cirkeltrefbal
Kun jij goed mikken of ontwijken? Dan moet je zeker
komen naar deze sportieve activiteit!
Woensdag 25 juli
10.00 uur – STERREN KIDSCLUB

Een echte beroemdheid! Fotografen voor de deur, en
iedereen wil je handtekening.. Heb jij je ooit al eens een
echte ster willen voelen? Kom dan deze week iedere dag
naar de KIDSCLUB!

14.00 uur – Zeskamp
Het is weer tijd voor de grote zeskamp! Behaal met je team
bij alle 6 de onderdelen zoveel mogelijk punten en ga er
met je team met de overwinning vandoor! Schrijf je als
team van 6 personen in of schrijf je solo in en dan maken
wij een team waar je in komt te zitten.
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 – Pionnenroof 8+
Ben jij snel en goed in verdedigen? Dan is dit spel echt wat
voor jou! Vanaf 8 jaar.
20.30 uur – Zeskamp 12+
Doe mee samen met jouw team en wie weet win jij deze
zeskamp!
21.00 uur - Mannenavond met heerlijke bieren en hapjes
Gulpener met Jeroen van Maanen
Op deze avond serveren wij heerlijke bieren en hapjes. De
avond wordt begeleid door …….. Hij vertelt wat over de
geschonken bieren en de bistro serveert er heerlijke hapjes
bij. Lekker ongedwongen bier drinken en gezellig kletsen
met je buurmannen 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

10.30 uur – Sportmix
Donderdag 26 juli

10.00 uur – STERREN KIDSCLUB

Een echte beroemdheid! Fotografen voor de deur, en
iedereen wil een handtekening.. Heb jij je ooit al eens een
echte ster willen voelen? Kom dan deze week iedere dag
naar de KIDSCLUB!
13.00 uur – Lepelfestijn
De meest gekke, leuke en hilarische spelen met lepels!
14.00 uur – Generale repetitie Noetselerberg Got Talent!
Kom nog een laatste keer oefenen voor de show van
vanavond!
15.00 uur – Water Estafette Race
Een doldwaze estafette waarbij water de hoofdrol speelt!
Pas op, want je wordt nat!
16.00 uur – Springen en Swingen met Noetsie!
Kom jij ook samen met Noetsie swingen en springen op de
allerleukste vakantieliedjes?!
20.00 uur – Noetselerberg Got Talent!
Vandaag is het dan eindelijk weer zover: Noetselerberg Got
Talent! Iedereen heeft hard geoefend, dus kom allemaal
kijken naar de prachtige acts die aan de show meedoen!
Inschrijven voor Noetselerberg Got Talent kan bij het
recreatieteam.

De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en
de olifant voor de muis… Hoe dat zit? Doe mee en vind het
uit!
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 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

Een kleine vooruitblik….
Ook zo nieuwsgierig naar het programma van
volgende week? Volgende week gaan we een
heleboel leuke dingen doen!
Doe mee met de musical, De Kleine Zeemeermin!
Het recreatieteam voert een musical op speciaal
voor jullie. Kom gezellig dansen met Noetsie, een
rondje op de boerenkar met Sam & Suus of
misschien wel een potje levend stratego in het
bos!
Tot volgende week!

Vrijdag 27 juli
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
15.00 uur – Wie is bang voor wie?

