
Recreatieprogramma

12 tot en met 18 april

VRIJDAG 12 APRIL 

10:00 - 11:00 uur SLINGER MAKEN

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Het is vakantie, dat betekent: feest! En daarom maken we vandaag echte slingers die je op kunt
hangen bij de tent of caravan.

13:00 - 14:00 uur VIKING KUBB

Plaats: Tennisbanen

Een Zweeds spel waarbij men door het behendig gooien van stokken het leger van de tegenpartij
kan verslaan. Vele families zijn al verslaafd geraakt aan dit spel, jullie ook? 

16:00 - 17:00 uur SPORTMIX 

Plaats: Multicourt

Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig mee doen!

ZATERDAG 13 APRIL 

10:00 - 11:00 uur VAKANTIEKAART

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Maak vandaag je eigen vakantiekaart en laat je familie of vriendjes weten hoe leuk jij het op de
camping hebt. Uiteraard doen we ze aan het eind op de post!

13:00 - 14:00 uur VOETBAL

Plaats: Multicourt

Een heerlijke pot voetbal spelen op Multicourt!

17:00 - 18:00 uur JEU DE BOULES TOERNOOI

Plaats: Jeu de Boules baan

Vive la France! Vanmiddag spelen we een sfeervol en ontspannen jeu de boules toernooi. Heb je
de ballen om mee te doen? Anders mag je ze van ons lenen.



ZONDAG 14 APRIL 

10:00 - 11:00 uur RAAMHANGER

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Wil jij ook een mooie raamhanger maken? Voor het raam of  voor in de voortent? Alles is
mogelijk! 

14:00 - 15:00 uur SPEEDMINTON

Plaats: Tennisbanen

Raap je bij tennis alleen maar de ballen van het veld? Is badminton te saai voor je? Doe mee aan
deze leuke combinatie van tennis en badminton! Een racket, een shuttle en ongeveer 50 meter
afstand met je tegenstander!

17:00 - 18:00 uur TAFELTENNIS TOERNOOI

Plaats: Tafeltennistafels

Neem je eigen batje mee of leen er een van ons, maar laat je in elk geval niet onder de tafel
spelen! 

MAANDAG 15 APRIL 

10:00 - 11:00 uur MEMORY

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Maak vandaag je eigen memory en speel het leuke spel!

15:00 - 16:00 uur BASKETBALL

Basketballen op het multicourt. Kom jij ook?

17:00 - 18:00 uur BALSPELLETJES

Plaats: Tennisbanen

We spelen allemaal leuke balspelletjes. Kom jij ook gezellig mee doen?

DINSDAG 16 APRIL 

10:00 - 11:00 uur DOEGIE CLUB: BOEKENLEGGER

Plaats: Doegie Club

Maak vandaag je eigen boekenlegger om al je favoriete verhaaltjes mee te lezen!

11:00 - 12:30 uur BEACHVOLLEYBAL 

Plaats: Volleybalveld 

Laat er geen gras over groeien! Kom naar ons beachvolleybalveld en neem het op tegen de
andere teams. 



WOENSDAG 17 APRIL 

10:00 - 11:00 uur GELUKSSTER

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Maak je geluksster om elke kamer in het huis net even wat mooier te maken!

13:00 - 14:00 uur FAMILIE FRISBEE GOLF

Plaats: Tennisbanen

Weet jij de frisbee als eerste in de hole te krijgen? Doorloop jij het parcours in zo min mogelijk
worpen?

DONDERDAG 18 APRIL 

10:00 - 11:00 uur Kleurplaten versieren

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Inkleuren of versieren, het mag allemaal bij het leuke Doegies kleurplatenpaleis!

15:00 - 16:00 uur LEVEND KWARTET

Plaats: Tennisbanen

Lukt het jouw team om zoveel mogelijk kwartetten te verzamelen? Werk samen, ren snel en
probeer zoveel mogelijk mensen te tikken!
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