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Hallo!  

Joep Snoep! 
Mijn naam is  
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Hallo allemaal! 

Voor je ligt het programmaboekje voor deze week. 

Er zijn weer allerlei leuke activiteiten die we graag met jullie willen doen. 

Iedere dag is er weer iets anders, je kan het zo gek niet bedenken! 
Dinsdag hebben wij een vrije dag. Bij slecht weer is er altijd een alternatief. 

 

Kijk maar gauw in het programma en dan zien we jullie hopelijk snel.  
Bij alle activiteiten verzamelen we bij de Fun Factory of ze vinden plaats in de Fun Factory. 

                            Robbin 

     Halloween party 

 donderdagavond van 18:30-21:00 uur 
Kom zo eng mogelijk verkleed naar dit griezelige feestje!  

Halloweenpompoen maken, heksendrankjes maken, Griezelspelletjes spelen en 

vanaf 19:30 uur kijken we met de kinderen die dat durven een enge film. 

Deelname is gratis en voor alle kinderen vanaf 8 jaar.  

 Mariët Piersma 

De medewerker van deze week is: 

                            Robbin 
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09:30-10:00 Peuterpret. Knutselen voor de allerkleinsten. 0-4 jaar. 

10:00-11:30 Paddenstoelen knutselen. Deelname vanaf 4 jaar.  

13:00-14:00 Voetbal toernooi! Deelname vanaf 6 jaar. 

16:00-17:00  Herfst Quiz. Deelname vanaf 8 jaar. 

19:00-19:30 Stoelendans. Deelname vanaf 4 jaar. 

Zondag 21 april 

Kinderbingo!  

19:00 uur  bij de Fun Factory 

11:30-12:30 Herfstlunch. Gratis pannenkoeken, drinken en super veel kleurplaten. Deelname vanaf 4 jaar.  

13:30-15:30 Filmmiddag. Met gratis popcorn en ranja. Deelname vanaf 6 jaar.  

16:00-17:00 Herfststrandspel. Deelname vanaf 7 jaar. 

19:00-19:30 Minidisco. Deelname vanaf 4 jaar. 
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 Zaterdag 16 oktober  

 Zaterdag 16 oktober - Zaterdag 23 oktober 2021 

Zondag 17 oktober  

 Vandaag hebben wij een vrije dag. Komen jullie morgen weer? 

10:00-11:00 Droombomen knutselen. Deelname vanaf 4 jaar. 

13:00-14:30 Herfstspeurtocht. Deelname vanaf 6 jaar. 

15:00-16:30 Diverse sportspelletjes. Deelname vanaf 8 jaar. 

19:00-19:30 Minidisco. Deelname vanaf 4 jaar. 

 

 Maandag 18 oktober  

 Dinsdag 19 oktober  



Recreatieprogramma 
Recreatieprogramma 

  Zaterdag 29 juni  -  donderdag 04 juli-2013 
  

Recreatieprogramma 
  Zaterdag 29 juni  -  donderdag 04 juli-2013 

 
 

 Woensdag 20 oktober 

10:00-11:30 Herfstlampion knutselen. Deelname vanaf 4 jaar. 

14:00-15:00 Strandspelletjes. Deelname vanaf 7 jaar.  

16:00-17:00 Tikspel. Deelname vanaf 6 jaar. 

18:30-19:00 Lampionnenoptocht. Neem je eigen lampion mee en wandel gezellig mee! Deelname vanaf 4 jaar. 

Zondag 21 april 

Kinderbingo!  

19:00 uur  bij de Fun Factory 

 Donderdag 21 oktober 

 Vrijdag 22 oktober 

10:00-11:30 Halloweenmaskers knutselen. Deelname vanaf 4 jaar.  

13:00-14:00 Levend kwartet. Deelname vanaf 6 jaar. 

15:30-17:00 Herfstspel. Deelname vanaf 6 jaar. 

18:30-21:00 Halloween party! Kom zo eng mogelijk verkleed naar dit griezelige feestje!  

Halloweenpompoen maken, heksendrankjes maken, Griezelspelletjes spelen en vanaf 19:30 

uur kijken we met de kinderen die dat durven een enge film!. Deelname is gratis en voor alle kinderen vanaf 8 jaar.  

10:00-11:00 Egels knutselen. Deelname vanaf 4 jaar. 

13:00-15:00 Herfstspelletjes in de Fun Factory. Deelname vanaf 4 jaar.  

16:00-17:00 Stoelendans. Deelname vanaf 4 jaar. 

19:00-21:00 Filmavond. Met gratis lekkere fruit smoothies maken! Uiteraard is er ook 

popcorn. Voor alle kinderen van de camping. 
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 Zaterdag 16 oktober– zaterdag 23 oktober 2021 

09:30-10:00 Peuterpret. Knutselen voor de allerkleinsten-0-4 jaar. 

10:00-11:30 Bootjes knutselen. Deelname vanaf 4 jaar. 

14:00-15:00 Laatste voetbaltoernooi van dit jaar! Voor alle kinderen. 

18:00-19:00 Pannenkoeken eten en sjoeltoernooi in de Fun Factory! Dit is de laatste activiteit van dit seizoen. 

Kom gezellig langs en eet samen met de andere kinderen van de camping gezellig mee. Deze activiteit is gratis. 

Een hele fijne winter gewenst en heel graag tot volgend jaar! Hartelijke groet, het recreatieteam 

 Zaterdag 23 oktober 


