Recreatieprogramma Zomervakantie 4 augustus t/m 10 augustus

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 als een echte beroemdheid in een film
willen spelen? Dit is je kans! Deze week gaan wij een
echte film maken! Geef je op bij het animatieteam en
bekijk jezelf donderdag op het grote doek!
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: Anne, Joyce, Lian, Rimke, Roel,
Claudia

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

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.

Zaterdag 4 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!

Zondag 5 augustus
Vrije dag
Vandaag rust het recreatieteam lekker uit maar morgen zijn
we er weer. Komen jullie dan weer allemaal?

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!

Maandag 6 augustus
10.00 uur – HOLLYWOOD KIDSCLUB
Een echte ster in Hollywood! Rol de rode loper uit! Deze
week ben jij een echte beroemdheid bij ons in de
KIDSCLUB!

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 – Drumtastic Workshop t/m 12 jaar
Drumtastic is een swingende work-out met een fitnessbal
van maar liefst 75 cm! Swing en drum met je drumsticks
mee op de maat van de muziek op deze gigantische ballen.
Na hard oefenen sluiten we met z’n allen af met een gave
show! Inschrijven bij het recreatieteam, vol=vol!
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 – Drumtastic Workshop 12+
Drumtastic is een swingende work-out met een fitnessbal
van maar liefst 75 cm! Swing en drum met je drumsticks
mee op de maat van de muziek op deze gigantische ballen.
Na hard oefenen sluiten we met z’n allen af met een gave
show! Inschrijven bij het recreatieteam, vol=vol!
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.

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 – 4FUN
Ben jij gek op spelletjes?! Dan moet je er vanmiddag zeker
bij zijn, want we doen maar liefst 4 verschillende spelletjes
dit uur!
14.00 uur – Informatiebijeenkomst Making the Movie
Wil jij als een echte filmster meespelen in een film? Of ben
jij creatief en wil jij je uitleven op het decor om een mooie
filmset te bouwen? De komende dagen gaan we werken
aan onze eigen film! Acteren kan vanaf 10 jaar, decorbouw
en figureren is voor alle leeftijden. Bij
deze informatiebijeenkomst krijg je alle
informatie.
15.00 uur – Breedbal
Als je dit nog nooit gedaan hebt, moet je er zeker bij zijn!
Probeer de kegels van de tegenpartij om door te krijgen en
ga er met de overwinning vandoor!
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 ahar 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!
20.00 uur – Making the Movie – Acteergroep 10+
Vanavond krijg jij te horen wat jij mag doen in de film! Een
coole figuranten rol of misschien wel een acteerrol? Kom
vanavond je tekstboekje ophalen. Daarna gaan wij met alle
acteurs van 10+ voor de eerste keer repeteren!

20.30 uur – EHBO: Het Medicijn-Mysterie 8+
Help mee en ga op zoek naar de verdwaalde vreemde
patiënten! Met een ziekenhuisrapport bij de
hand moet jij ervoor zorgen, dat deze patiënten
de juiste medicijnen krijgen anders gaat het
goed mis! Alle speurders en slimmeriken
kunnen zich melden bij Dokter Hospitaal! 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 7 augustus
10.00 uur – HOLLYWOOD KIDSCLUB
Een echte ster in Hollywood! Rol de rode loper uit! Deze
week ben jij een echte beroemdheid bij ons in de
KIDSCLUB!
11.00 uur – Making the Movie – Decorgroep
Op de opnamedag moet er natuurlijk een prachtig decor
staan op de filmset, deze morgen maken we een start met
een super mooi decor. Ook handige papa’s en mama’s zijn
van harte welkom!

20.15 uur – All You Need Is Love
Vanavond neemt Robert de Bink u mee naar de wereld van
de liefde. De cameraploeg heeft vele liefdesboodschappen
verzamelend op de camping! Natuurlijk ontbreekt de Love
Bar ook niet en een artiest komt optreden! Be there!
Woensdag 8 augustus
10.00 uur – HOLLYWOOD KIDSCLUB
Een echte ster in Hollywood! Rol de rode loper uit! Deze
week ben jij een echte beroemdheid bij ons in de
KIDSCLUB!
10.15 uur – Inschrijven 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 – Making the Movie – Decorgroep
Op de opnamedag moet er natuurlijk een prachtig decor
staan op de filmset, deze morgen maken we een start met
een super mooi decor! Ook handige papa’s en mama’s zijn
van harte welkom!

13.00 uur – WaterballonnenSpektakel
Ben jij snel, behendig en niet bang
om nat te worden? Doe dan mee
met dit spektakel vol met waterballonnen en nattigheid!

13.00 uur – Voetbaltoernooi tot 8 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.

14.00 uur – Making the Movie – Actergroep 10+
We gaan weer repeteren voor de film, alle acteurs en
actrices verzamelen!

14.00 uur – Making the Movie – Acteergroep 10+
Iedereen verzamelen! We gaan weer repeteren voor de
film die wij morgen gaan opnemen.

15.00 uur – Minion Mania!
Ga op zoek naar de verschillende Minions en probeer
zoveel mogelijk vragen van de Minions goed te
beantwoorden.
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?

15.00 uur – Voetbaltoernooi 8 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 nopen.
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 ahar reizen
naar de sprookjesbossen, de ruimte en misschien ook wel
een gek ver land! Een gezellige voorleesactiviteit voor de
allerkleinste.

18.30 uur – Poppendokter Spreekuur
Heb jij een knuffel of pop meegenomen op vakantie? Kom
dan naar het spreekuur van de poppendokter! Misschien
heeft je knufel wel ergens pijn of wil je weten of je pop nog
gezond is? Kom naar het spreekuur van de poppendokter,
deze zorgt ervoor dat je lievelingsknuffel weer helemaal
gezond wordt!

20.00 uur – Rode Loper Event
De rode loper is uit! Alle sterren van de film komen hier
langs, wil jij deze beroemdheden ook ontmoeten en zien
shinen op de rode loper?
Kom dan om 20.00 uur naar
het Rode Loper Event bij het
theater!

20.00 ur – Making the Movie – Acteergroep 10+
Vanavond gaan wij voor de laatste keer alles doornemen,
motgen is de grote dag!

21.00 uur – Making the Movie – Première
Er is 4 dagen keihard gewerkt aan deze fantastische film die
vanavond in première gaat. We nodigen iedereen van harte
uit om te komen kijken, uiteraard zijn alle acteurs actrices
en decorbouwerd ook aanwezig!

20.30 uur – Pizza Express Battle!
8+
Welk pizza-restaurant wint deze
spannende battle door als eerste
alle bestellingen te bezorgen?
Vanaf 8 jaar
Donderdag 9 augustus
10.00 uur – HOLLYWOOD KIDSCLUB
Een echte ster in Hollywood! Rol de rode loper uit! Deze
week ben jij een echte beroemdheid bij ons in de
KIDSCLUB!
10.15 – Making the Movie – Acteergroep & Figuranten
Iedereen verzamelen in het theater! We gaan ons
klaarmaken voor de opnames van de film.
10.30 uur – Making the Movie – Opnames
De eerste scènes worden opgenomen deze morgen onder
leiding van de regisseur en de cameraman. Dit is het
moment waar we zo hard voor gewerkt hebben!
13.00 uur – Op een onbewoond Eiland
Een vliegensvlug tikspel waarbij je niet wilt belanden op het
onbewoonde eiland!

14.00 uur – Making the Movie – Opnames
Het tweede deel van de opnamedag, de laatste scènes
worden opgenomen voor de grote première van vanavond!
15.00 uur – Vossen en Kippen spel
Wie zijn er slimmer, sneller en sterker? De vossen of toch
de kippen? Doe mee met dit gave spel en vecht en ren voor
je leven!
16.00 uur – Springen en Swingen met Noetsie!
Kom jij ook samen met Noetsie swingen en springen op de
allerleukste vakantieliedjes?!

Vrijdag 10 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
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!
12.30 uur – Kraak de Code 8+
Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken door
het oplossen van verschillende breinbrekers? Vanaf 8 jaar.

Een kleine vooruitblik….
Doe mee met The Lion King, kom gezellig
knutselen of doe mee met een van de
spannende bosspellen!
Tot volgende week!

