RECREATIEPROGRAMMA
Zomer 2022

Retro
Week 29

Zaterdag 16 juli
t/m
Vrijdag 22 juli

We beginnen deze zomer met het thema retro.
Kom jij ook een coole zonnebril maken of levend flipperkasten? Vergeet ook zeker niet om verkleed naar de
Retrodisco te komen!
De activiteiten herken je in het programma aan het themaplaatje.

Za 16 juli

Zo 17 juli

Ma 18 juli

Di 19 juli

Wo 20 juli

Do 21 juli

Vr 22 juli

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Knutselen met
de natuur

Knutselen:
Zonnebril

Knutselen:
Boombox

Knutselen:
Zweetbandjes

Knutselen met
wc-rolletjes

Jukeboxtikkertje

Levend
flipperkasten

Kinderbingo

Tijdreistocht

Mens erger je
niet

Promotoer

Promotoer

Theater

Theater

10.00
tot
10.15
10.15
tot
11.00

13.30
tot
14.15
15.30
tot
16.00

Het recreatie
programma start
morgen

Kosten: €2,50 per
boekje van 5 rondes

18.45
tot
19.00
Promotoer

Promotoer

Promotoer

Theater

Theater

Theater

19.00
tot
19.30
met aansluitend:

19.30 – 20.15

20.15
tot
21.00
De vloer is lava

10+/volw.

25+

Workshop:
Kralenfiguurtjes
maken

Spelavond voor
volwassenen

12+
Retrodisco
Kom verkleed

Gotcha

Retro

Weerwolven

Donderdagavond houden we een superleuke
retrodisco. Kom verkleed in je mooiste Retro outfit.

Zaterdagavond is het weer tijd voor een spannend
potje weerwolven. Ben jij als Weerwolf de rest te slim
af? Of ga je toch winnen als burger?

Leuk voor het hele gezin!
Deze activiteit is speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar.
We verzamelen bij de ontmoetingsplek.

Muziek in de tent
Week 30

Zaterdag 23 juli
t/m
Vrijdag 29 juli

Deze week staat in het teken van het thema muziek in de tent.
Kom jij ook een ballonbongo knutselen of meedoen aan de valse noot? Kom ook zeker naar de Kinderplaybackshow!
De activiteiten herken je in het programma aan het speciale themaplaatje.

Za 23 juli

Zo 24 juli

Ma 25 juli

Di 26 juli

Wo 27 juli

Do 28 juli

Vr 29 juli

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Knutselen:
Verrassing

Knutselen:
Verven

Knutselen:
Muziekdoos

Knutselen:
Spin drum

Knutselen:
Ballonbongo

Knutselen met
kosteloos
materiaal

De valse noot

Oefenmoment
kinderplaybackshow

Vanaf 9.00 uur

!

18+

Tennistoernooi

10.00
tot
10.15
10.15
tot
11.00

Neem een doos of
melkpak mee

13.30
tot
14.15
Sportmiddag

Kringspelen
en schminken
Vandaag heeft
het recreatieteam een dagje
vrij.

15.30
tot
16.00

Ben jij er morgen
ook weer?

Muzikale memory Muziek madness

15.15 – 16.00

8+
Trefbal

Buikschuiven
19.00 – 20.00

18.45

Gezin
Promotoer

Promotoer

Promotoer

Promotoer

Promotoer

19.00
tot
19.30

Kinderplaybackshow
Theater

Kidsfun

20.15
tot
21.00

Theater

Theater

19.30 – 20.15

Durf jij op te
treden tijdens
deze
playbackshow?

Kinderdisco

Geef je op bij het
recreatieteam en
kom naar het
oefenmoment!

Theater
met aansluitend:

12+

Gezin

12-16

12+

Dominantie
20.00

!

Familiesportavond

Workshop

Raad het lied

Zomerse Bingo
Meer informatie:
zie flyer.

Tennistoernooi
Op 23 juli is er een tennistoernooi voor iedereen van 18
jaar en ouder. Dit in
samenwerking met Tennis Club Witmarsum. Voor meer
informatie: houd de flyer in de gaten!

Kinder-playbackshow
Hou je van optreden? Doe dan mee aan de
playbackshow op vrijdagavond!
Geef je op bij het recreatieteam en kom naar het
oefenmoment om 13.30 uur.
De playbackshow vindt plaats bij de ontmoetingsruimte,
dus neem een stoel mee als je komt kijken!

Musicalweek
Op avontuur in de natuur

Zaterdag 30 juli
t/m
Vrijdag 5 aug

Heb jij ook zoveel zin om op avontuur te gaan? Deze week hebben we de musical: ‘Otto, Elle en Izzi op avontuur in de
natuur’!
Wil jij meedoen aan deze avontuurlijke show? Geef je dan gauw op bij het recreatieteam en kom naar de
oefenmomenten.
Kom jij ook je eigen kostuum knutselen en meedoen aan de musical? Je kunt natuurlijk ook gezellig met je familie of
ouders komen kijken!
De activiteiten herken je in het programma aan het themaplaatje.

Za 30 juli

Zo 31 juli

Ma 1 aug

Di 2 aug

Wo 3 aug

Do 4 aug

Vr 5 aug

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Knutselen:
Kleding

Knutselen:
Uitnodiging

Knutselen:
Kleien

10.00
tot
10.15
Ochtendbeat

Ochtendbeat
10.00 – 16.00

10.15
tot
11.00

!

Knutselen:
Verrassing

Vogels in de
boom

13.30
tot
14.15

13.30 – 15.00

Jeugdsurvivaldag
Een dag vol
survivalactiviteiten.
Balspelen

15.30
tot
16.00

Vandaag heeft
het recreatieteam een dagje
vrij.

Oefenmoment 1
Geef je op bij het
recreatieteam

Lees de
advertentie
onderaan deze
pagina voor
meer informatie

Oefenmoment 2

Generale
repetitie

Bomentikkertje

Ben jij er morgen
ook weer?
Flessenvoetbal

Estafettes
19.00 – 20.15

18.45
tot
19.00

Gezin

Promotoer

Promotoer

Promotoer

Promotoer

19.00
tot
19.30

Musical:
‘Otto, Elle, Izzi
op avontuur in
de natuur’
Theater

Kidsfun

20.15
tot
21.00

Theater

Theater

12+
Get Fit Zumba
dance-workout

Levend stratego

Decor bouwen
musical

Kom jij
meedoen of
gezellig kijken?
Geef je snel op!
Wij zoeken nog
vrijwilligers.

Jeugdsurvivaldag

Musical

Dinsdag 2 augustus gaan we met de jeugd survivallen op en
rondom de
camping. Haal snel een opgaveformulier bij de receptie en
geef je op!
Opgeven kan tot 31 juli 17.00 uur! Let op: vol = vol!
Kosten € 5,- per persoon, inclusief lunch, drinken en wat
lekkers.

Donderdagavond beleven de drie vrienden weer een spannend
nieuw avontuur in de musical: Otto, Elle, Izzi op avontuur in de natuur!
Wil jij meespelen? Geef je dan op bij het recreatieteam en kom naar
de oefenmomenten.
Iedereen is welkom om te komen kijken op donderdagavond 19.00
uur bij de ontmoetingsruimte.
Vergeet niet een stoel mee te nemen!
Leuk voor het hele gezin!
We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers.

Spetterpret
Week 32

Zaterdag 6 aug
t/m
Vrijdag 12 aug

Deze week moet je niet bang zijn om nat te worden, deze week is het thema spetterpret.
Kom jij ook een waterwereld knutselen of meedoen aan buikschuifslagbal? Vergeet ook zeker niet om naar de wilde
waterstrijd te komen!
De activiteiten herken je in het programma aan het speciale themaplaatje.

Za 6 aug

Zo 7 aug

Ma 8 aug

Di 9 aug

Wo 10 aug

10.00

10.00
tot
10.15
Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

10.15
tot
11.00

Vr 12 aug

!

Jeugdvoetbal
toernooi

Ochtendbeat

Geef je op bij de
receptie of het
recreatieteam
Knutselen:
Verrassing

13.30
tot
14.30
Kringspelen en
schminken

15.30
tot
16.00

Vandaag heeft
het recreatieteam een dagje
vrij.

Knutselen met
vliegerpapier

Knutselen:
Waterverfmonsters

Knutselen:
Bubbels

Knutselen:
Waterwereld

Het grote
selfiespel

Kinderbingo

Buikschuifslagbal

Spetterspelen

Kosten: €2,50 per
boekje van 5 rondes

Ben jij er morgen
ook weer?

Spetterspektakel

Kleurenspetters

James Bondtrefbal

Promotoer

Promotoer

Theater

Theater

19.30 – 20.30

18.45
tot
19.00

Gezin

Promotoer

Promotoer

Promotoer

19.00
tot
19.30

Avondspel:
‘De wilde
waterstrijd’
Theater

Theater

Theater

20.15
tot
21.00

Do 11 aug

8+
Smokkelspel

12-16

Workshop

12+
Darttoernooi

Weet jij genoeg
water te
verzamelen?

19.30 – 20.15

We gaan naar
het bos, dus trek
dichte schoenen
aan.

Kinderdisco

met aansluitend:

10+
30 Seconds

Wij zoeken nog
vrijwilligers.

Avondspel ‘De wilde waterstrijd’
Woensdagavond spelen wij het spetterende avondspel
‘de wilde waterstrijd’!
We gaan misschien naar het bos, dus doe een lange
broek en dichte schoenen aan. We verzamelen bij de
ontmoetingsruimte.
Leuk voor het hele gezin! We zijn nog op zoek naar
enkele vrijwilligers.

Smokkelspel
Zaterdagavond is het weer tijd voor het spannende
smokkelspel.
Lukt het jou om zoveel mogelijk te smokkelen?
We gaan misschien naar het bos, dus doe een
lange broek en dichte schoenen aan. We
verzamelen bij de ontmoetingsruimte.

The big five
Week 33

Zaterdag 13 aug
t/m
Vrijdag 19 aug

Deze week maak je kennis met bijzondere dieren die horen bij the big five.
Kom jij ook een olifantenhoed knutselen of meedoen aan de buffelbende? Vergeet ook zeker niet om naar het
avondspel ‘The big five’ te komen!
Deze week is ook de lampionnenoptocht! Doe je ook mee?

Za 13 aug

Zo 14 aug

Ma 15 aug

Di 16 aug

Wo 17 aug

Do 18 aug

Vr 19 aug

Ochtendbeat

Vandaag heeft
het recreatieteam een dagje
vrij.

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Kinderen tot 6 jaar
onder begeleiding.
Opgeven verplicht
Opgeven kan tot 14
aug. 17.00 uur bij de
receptie.
Vol = vol

Knutselen:
Olifantenhoed

Knutselen:
Luipaard van verf

Knutselen:
Verrekijker

Knutselen met
crêpepapier

Neushoornvoetbal

Buffelbende

Kinderbingo

De leeuw is los

Mission
impossible

10.00
tot
10.15
10.15
tot
11.00

Ben jij er morgen
ook weer?
Knutselen:
Verrassing

13.30
tot
14.15

15.30
tot
16.00

Vanaf 11.00 uur
12+/volw.

3+
Lampion
knutselen

Vanaf 11.00 uur

!

Volleybaltoernooi

Jeugdviswedstrijd

Meer informatie
volgt op de flyer.

Opgeven kan bij
de receptie tot
zaterdag 13
augustus 17.00
uur

Kosten: €2,50 per
boekje van 5 rondes

8+
Slagbal

Tafeltennis
19.30 – 20.30

18.45
tot
19.00

Gezin
Promotoer

Promotoer

Promotoer

Theater

Theater

19.00 – 19.15

19.00
tot
19.30

Avondspel
‘The big five’
Theater

20.15
tot
21.00

Promotoer

Ren je rot en
beantwoord alle
quizvragen!

Theater

19.15

12+
Levend stratego

Volw.

Lampionnenoptocht
Met onze
zelfgemaakte
lampionnen!

Workshop

met aansluitend:

19.30 – 20.15

10+

We gaan naar
het bos, dus doe
dichte schoenen
aan.
Wij zoeken nog
vrijwilligers.

Kinderdisco

Get Fit Zumba
dance-workout

Opgeven verplicht
Opgeven kan tot 14
aug. 17.00 uur bij de
receptie.

Avondspel: ‘The big five’
Weet jij alle quizvragen te beantwoorden en de dieren te
verzamelen?
We gaan naar het bos, dus vergeet niet een lange broek
en dichte schoenen aan te trekken. We verzamelen bij
de ontmoetingsplek.
We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers.

Zumba
Heb jij zin om lekker te gaan bewegen?
Vrijdagavond is het tijd voor Zumba!
We gaan lekker dansen op verschillende soorten
swingende muziek.

Op TV
Week 34

Zaterdag 20 aug
t/m
Vrijdag 26 aug

Houd jij ook zo van televisie kijken? Deze week staat in het thema van TV.
Kom jij ook een hollywoodster knutselen of meedoen aan vind de karakters? Vergeet ook zeker niet om naar de
spelshowmiddag te komen!
De activiteiten herken je in het programma aan het speciale themaplaatje.

Za 20 aug

Zo 21 aug

Ma 22 aug

Di 23 aug

Wo 24 aug

Do 25 aug

Vr 26 aug

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Ochtendbeat

Knutselen:
Verrassing

Knutselen:
Vakantieherinnering

Knutselen:
TV-gids

Knutselen:
Popcorn

Knutselen:
Hollywoodster

Knutselmix

Torpedospel

In het nieuws

Spelshow
spelmiddag

Vind de karakters

Afscheidsspelletjes

10.00
tot
10.15

10.15
tot
11.00

13.30
tot
14.15
Eilandbal

Vandaag heeft
het recreatieteam een dagje
vrij.
Ben jij er morgen
ook weer?

18.45
tot
19.00
Promotoer

Promotoer

Promotoer

Promotoer

Promotoer

Kidsfun

Kidsfun

Kidsfun

Kidsfun

Kidsfun

Hopelijk heb je
een fijne
vakantie gehad?
Tot volgend jaar!

19.00
tot
19.30

20.15
tot
21.00

8+/volw.

Wie ben ik?

Voetbal

Weerwolven

Workshop:
Bestuurbare
televisie

12+
Smokkelspel

Neem een doos mee

Weerwolven

Spelshow middag

Speel dinsdagavond mee met Weerwolven van
Wakkerdam!

Op Woensdagmiddag hebben we de spelshowmiddag.
We gaan verschillende bekende spelletjes spelen, die je
vaak op TV voorbij ziet komen.

Het wordt een spannende avond. Ben jij een gewone
burger of een weerwolf? Speel jij ook mee?
We verzamelen bij de ontmoetingsruimte.

Kom je ook?

Weet jij ze allemaal te vinden?

Toelichting iconen

Leuk aandenken!

Knutselen is voor kinderen tot 12 jaar.
Ben je nog erg jong (±4 jaar of jonger),
dan verwachten we dat één van je
ouders je begeleidt. Om 10.00 beginnen
we met dansen! (tot 10.15). We
knutselen bij de ontmoetingsplek.

Wist je dat er allerlei supercoole Otto, Elle en
Izzi souvenirs zijn als aandenken aan je
vakantie?

Tussen 18.45 en 19.00 uur voorafgaand
aan het theater kun je meelopen met de
promotoer naar het theater toe.
Voor sportactiviteiten verzamelen we bij
de ontmoetingsplek.
Er zijn CD’s, tandenborstels, sleutelhangers,
kussenslopen en nog veel meer!

Voor bosactiviteiten verzamelen we bij
de ontmoetingsplek. Doe dichte
schoenen aan en een lange broek. Laat
je na afloop van bosactiviteiten door je
ouders op teken controleren!

Haal ze bij de receptie of bestel ze op
www.eendenclub.nl.

Stickerboekje
Spaar stickers van Otto, Elle en Izzi!
Heb jij nog geen stickerboekje? Haal deze
dan snel op bij het recreatieteam en
verzamel de 6 stickers.
De stickers kun je verdienen bij sommige
activiteiten.

!

Deze activiteit wordt georganiseerd door
de camping.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en
vinden zoveel mogelijk plaats bij de
ontmoetingsruimte, tenzij anders aangegeven.
Deelname aan activiteiten is op eigen risico.

Wijzigingen in het programma worden
vermeld in de campingapp en
in het publicatiehokje.

ONLINE
eendenclub.nl/mounewetter
Wanneer het weer een buitenactiviteit niet toelaat, zorgt het recreatieteam
voor een vervangende binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn gratis, m.u.v. Bingo en tenzij ter plekke anders aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over het programma kun je altijd terecht bij iemand
van het recreatieteam.

