
Recreatieprogramma

19 tot en met 22 april

VRIJDAG 19 APRIL 

10:00 - 11:00 uur LENTE VLINDERS

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Heb jij ze deze lente al zien vliegen? Na vandaag in ieder geval wel! Vandaag mag je namelijk je
eigen prachtige vlinder maken om de tent of caravan op te fleuren.

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? We verdelen de
groep in kinderen en volwassenen.

17:00 - 18:30 uur BEACHVOLLEYBAL 

Plaats: Volleybalveld 

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

19:00 uur DOEGIE'S THEATER

Plaats: Theater

Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen.
Schud je armen en benen los op de muziek. Het belooft een feest te worden.



ZATERDAG 20 APRIL 

10:00 - 11:00 uur PAASMANDJE MAKEN

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Vandaag gaan we een mooi paasmandje maken! Deze komt natuurlijk goed van pas bij het
paaseieren zoeken morgen!

14:00 - 15:30 uur TAFELTENNIS TOERNOOI

Plaats: Tafeltennistafels

Kom naar het Multicourt en laat je niet onder de tafel spelen. De batjes en balletjes hebben wij bij
ons!

17:00 - 18:00 uur SPORTMIX 8+

Plaats: Multicourt

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

19:00 uur DOEGIE'S THEATER

Plaats: Theater

Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen.
Schud je armen en benen los op de muziek. Het belooft een feest te worden.

21:30 - 24:00 uur DJ BENJAMIN SILVER

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Vanavond gaan we swingend het nieuwe seizoen in met DJ Benjamin Silver



ZONDAG 21 APRIL 

11:00 - 12:00 uur PAASEIEREN ZOEKEN

Plaats: Evenemententerrein

De Paashaas heeft eieren verstopt. Kunnen jullie ze vinden? Kom naar het evenemententerrein
en doe mee aan deze leuke activiteit. Niemand gaat met lege handen naar huis!

14:00 - 14:30 uur CLUSURE'S PAASFOTO MOMENT

Kom naar het evenemententerrein en maak een mooie paasfoto samen met de paashaas!

19:00 uur DOEGIE'S THEATER

Plaats: Theater

Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen.
Schud je armen en benen los op de muziek. Het belooft een feest te worden.

20:30 - 21:30 uur FAKKELTOCHT

Plaats: Recreatie Receptie

We lopen een tocht met fakkels over de camping. Voor slechts €1,- kun je een fakkel huren. Loop
gezellig mee, want hoe meer lichtjes, hoe mooier het effect! We eindigen de tocht bij de
kampvuurplaats waar we een groot paasvuur houden!

21:30 - 23:00 uur PAASVUUR

Plaats: Kampvuurplaats

Dé paastraditie, een groot paasvuur! Kom je ook? Breng een lekker warm kleed mee en geniet
van een mooi vuur en wat lekkers!

MAANDAG 22 APRIL 

10:00 - 11:00 uur VRIENDENBOEKJE

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

Op vakantie maak je altijd veel vrienden? Vandaag maken we een vriendenboekje zodat je al je
vrienden niet hoeft te vergeten!

15:00 - 16:00 uur BASKETBALL

Plaats: Multicourt

Basketballen op het multicourt. Kom jij ook?

19:00 uur DOEGIE'S THEATER

Plaats: Theater

Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen.
Schud je armen en benen los op de muziek. Het belooft een feest te worden.

20:00 - 22:00 uur BORDSPEL AVOND

Plaats: Grand Cafe Le Val Joli

In de bar liggen allemaal verschillende bordspelletjes, van Monopoly tot Triviant. Wie is er het
meest fanatiek? Neem iedereen mee en laat zien wat je kunt!
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