Recreatieprogramma
Maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus

‘K inde rbingo’
Het is een plaatjesbingo met
dieren. Doe jij mee om leuke
prijsjes te winnen?
De bingo kost €5.00 voor
3 rondes.
En je krijgt er ook nog wat
lekkers bij.

‘ To l l e
To l d a g ’
Dit mag je niet missen. Op
het programma staat het
al grotendeels uitgelegd,
maar met posters zal dit
verder worden toegelicht.

Thema: Onderwater
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Week
31
10:0010:15
10:1511:00

Maandag
27 juli

Tolbeat

Dinsdag
28 juli

Tolbeat

Woensdag
29 juli

Tolbeat

Donderdag
30 juli
TOLLE
TOLDAG

Vrijdag
31 juli

Tolbeat

Zaterdag
1 augustus

Zondag
2 augustus

Tolbeat

Vandaag
is het
Tolteam
vrij.

Jong & oud,
iedereen mag
meedoen.

Knutsel:
Handvis

Knutsel:
Wc-rol

Knutsel:
Hap-Vis

14:0015:00
Kinderbingo

Dit is een plaatjesbingo

Spellenmix

Deze week:
Haaientikkertje
Octopus ben je thuis

Levend dieren
kwartet

18:4519:00
Ophaalparade

19:0019:30
Theater

Vanaf 19:00
Horeca

Filmavond

Ophaalparade

Voorlezen

20:3021:15
Weerwolven 10+

Volleybal 12+
Op het sportveld

Workshop 14+

Deze week string art.
Hierover volgt later
meer informatie.

De camping
wordt in 3 grote
teams ingedeeld.
De gehele dag
zullen er
activiteiten zijn.
Denk aan
touwspringen,
klaverjassen,
zwemmen en
nog veel meer.
Voor elke
activiteit kan een
groepslid zich
inschrijven en
kan er een punt
worden verdiend.
Welk team heeft
aan het einde
van de dag de
meeste punten
en wint de
troffee voor 2020?
Meer informatie
volgt via posters
en social media.

Knutsel:
Krab

Knustel:
Octopus

Tafeltennis 10+

Vanaf 16:00
Bingo

Toelichting kleuren
Knutselen. Ben je jonger
dan 4 jaar, dan hebben
we graag dat je jou papa
of mama meeneemt.
We halen alle kindjes
op om mee te komen
naar het theater of het
voorleesverhaal.

Morgen
zijn we
er weer!

De bingo is op het terras.
Bij slecht weer gaat de
bingo niet door, maar is
er wel een instuifmiddag
voor de kinderen.
€7,50 per plankje,
waarop we 5 rondes
spelen.
De kinderbingo is met
plaatjes. €5,00 per
boekje, waarop we
3 rondes spelen.

Inschrijven verplicht
(bij de receptie)
Extra info hiernaast

(Corona)Informatie
Ophaalparade

Ophaalparade

Theater

Minidisco

Muziekavond
voor de
volwassenen!
(afhankelijk van de
coronaontwikkelingen)

Bij slecht weer wordt
er gezorgd voor een
vervangende activiteit.
Er wordt altijd
verzameld bij de
recreatiezaal tenzij
anders aangegeven.
Blijf thuis als je
verkouden bent of
koorts hebt.

Kaartspellen 10+

XX

Kun jij zelf meedoen
met de activiteit?
Laat dan je papa
en mama thuis!

