Goeie doel 2018:
Jaren lang heeft Dania uit Vilsteren de kinderactiviteiten verzorgd, helaas heeft zij de diagnose ALS
gekregen, en dat is de reden waarom we dit jaar geld gaan inzamelen voor de stichting ALS.
Omdat Dania zo’n topper is leek het ons leuk om namens alle kinderen een grote zelfgemaakte bos
bloemen aan haar de geven, die we met z’n allen gaan maken op 30 juli en 5 aug. (zie programma)
Verder staan er in het programma meerdere activiteiten voor stichting ALS, en ideeën zijn welkom !
Lege statiegeldflessen worden bij u opgehaald op zondag 7-12-19 augustus.
SUPERPRIJZENRAD: met heeele gave prijzen o.a. 48 uur een Ford MUSTANG rijden, een geldboom, en duik intro
etc. u koopt voor € 15,00 een vakje op het rad, u heeft prijs als uw vakje gedraaid wordt, ook in Vilsteren gaan we
“vakjes” verkopen, vandaar dat u pas in oktober hoort of u wat heeft gewonnen, maar het is voor een goed doel !!
Woe
10.30 De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen begeleiding mee, melden
25 juli
op de fiets voor het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)
21.00 Bingo, let op aanvang 21.00 uur
Don
26 juli
Vrij
27 juli
Zat
28 juli

Geen activiteiten, het Slakkenhuis is wel gewoon open

!!!!!!!
21.00

De eerste klaverjas en joker competitieavond inleg €1,00 (we spelen er 5 en de beste 3 tellen)
Ook kan er gedart worden
START HAPPY BEES !!
KIJK OOK OP DE PRIKBORDEN, en aan dit programma toegevoegd
Bingo, let op om 21.00 uur

Zon
29 juli

14.00
18.30

Schat zoeken op de camping met Jerry, melden op het voetbalveld (alle leeftijden)
De poppenkast sliert komt je weer halen voor de voorstelling in Pinky

Ma
30 juli

21.00

Bloemen maken voor Dania voor iedereen in het Slakkenhuis, heeft u zelf een idee
en materiaal neem dit mee, en ook wij zorgen voor materialen en koffie …

Din
31 juli
Woe
1 aug

21.00

Letterspel met oudhollandse spellen tussendoor of zoiets….. (kom gewoon gezellig !)

10.30
21.00

De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen begeleiding mee, melden
op de fiets voor het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)
Bingo

Don
2 aug
Vrij
3 aug
Zat
4 aug

21.00

Klaverjassen en jokeren voor de tweede keer, inleg € 1,00

20.30

Darten inleg €1,00

Zon
5 aug

10.30
12.30
14.00
15.00
16.30

Ma
6 aug

21.00

21.00

Opening Bouwvak, vanavond kunt u weer komen zingen.. en natuurlijk
dansen !!!! (alleen voor campinggasten)

18.30
21.00

Bloemen maken voor Dania in Pinky, we hopen op veel kinderen met een ouder om te helpen.
Finale heren biljarten
Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)
Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12 (met nummers)
Lege flessen actie: de kinderen komen langs om statiegeldflessen bij u op te halen, al het geld
is voor stichting ALS, dus we hopen dat u ze wilt klaar zetten…!! Doe je mee ? kom dan naar het
voetbalveld en neem een grote tas mee, alle flessen worden op het voetbalveld verzameld
De poppenkast sliert komt je weer halen voor de voorstelling in Pinky
Bingo met het bingo jackpotspel, u mag zelf uw bingonummers invullen….

14.00
18.30
21.00

Creatief met knijpers, neem lijmpistool, lijmpatronen en decomateriaal mee, opgeven € 3,50 p.p.
Tot 20.00 uur koppelvissen max.16 dames en 16 heren ( vanaf 10 cm wordt gemeten)
Klaverjassen en Jokeren voor de 3e keer inleg € 1,00

Din.
7 aug

20.30

Prijs darten voor leuke prijzen kunt u weer voor € 1,00 drie pijlen richting het dartbord gooien, dit
jaar gaat het geld naar stichting ALS.
En u weet het achter ieder vakje kan een prijs zitten, u hoeft alleen het bord maar te raken…
Prijzen o.a. 2 gasflessen, korting op het campinggeld, bier, vlees etc. etc.

Woe
8 aug

08.00
10.30

Forelvissen in Hellendoorn, eigen bijdrage € 12,50 p.p. gaarne opgeven voor 3 aug.
De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen begeleiding mee, melden
op de fiets voor het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)
Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)
Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12 (met nummers)
tot 17.00 uur vissen voor de jeugd leeftijd tot 15 jaar
Bingo

14.00
15.00
16.00
21.00
Don
9aug

13.00

10.30
20.30

Een fietstocht van ongeveer 40 km. met het thema bloemen… Een bezoek aan een museum koffie
met wat lekkers en nog meer… we vertrekken als groep, eigen bijdrage € 2,50 p.p. gaarne opgeven
voor 5 aug.
Potspel 1e keer
Op het voetbalveld komt een springkussen
te staan, wel schoenen uit !
Uitleg en de startvolgorde autopuzzeltocht.
Darten, vanavond een 170 avond….

Zat
11aug

21.00
22.30

Bingo, vanavond is de bingo opbrengst niet voor de activiteiten maar voor stichting ALS
Na de bingo een rondje raad je plaatje, dit keer individueel…

Zon
12aug

9.00

18.30
22.00

Autopuzzeltocht … Nou ik heb me best gedaan, een keer meer als 2 uur in de auto gezeten voor 1½
kilometer, dus neem water mee….. gaarne opgeven voor 7 augustus, € 5,00 per auto
Lege flessen actie: de kinderen komen langs om statiegeldflessen bij u op te halen, al het geld
is voor stichting ALS, dus we hopen dat u ze wilt klaar zetten…!!
De poppenkast sliert komt je weer halen voor de voorstelling in Pinky
???
Uitslag autopuzzeltocht

Ma
13aug

18.30
21.00

Tot 20.00 uur dames vissen (vanaf 10 cm wordt er gemeten)
Klaverjassen en jokeren voor de 4e keer inleg € 1,00

Din
14aug

13.00
21.00

Wandelbingo met om 16.00 uur de trekking van de resterende nummers, voor iedereen !!
2e keer potspel

Woe
15aug

10.30

De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen begeleiding mee, melden
op de fiets voor het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)
Creatief bezig met houten doos + servetten, neem schaar en kwastje mee, max 28 €7,50 pp
Jerry heeft een super speurtocht uitgezet, wie speurt het best….?
Gaarne opgeven
Bingo xxl we doen 10 rondjes en ook nog de extra dikke ronde

21.00
Vrij
10aug

16.30

14.00
14.00
21.00
Don

11.00

21.00

Wild West op de camping… Met een heuse rodeo stierschieten-hooivork darten-hoefijzer gooien-lasso werpen etc.
BBQ en bonenschotel op het terras en natuurlijk bier…. Etc. etc.
Vanavond draaien we country en western muziek…..

Vrij
17aug

20.30

Koppel darten, kom je tijdig opgeven (max 32 pers) inleg €1,00

Zat
18
aug

21.00
22.30

16aug

(voor volwassenen)

Bingo
Lichtjestocht met dit jaar thema Wild Westen, de route is als vanouds, en we hopen dat u met de
voorbereidingen en het lopen van de tocht veel plezier zult hebben,
wij zijn in ieder geval altijd trots op het resultaat !!

Zon
19
aug

10.30
14.00
15.00
16.30
18.30
21.00

Ma
20
aug

14.00

Din
21
aug

10.00

18.30
21.00

21.00

Raketten maken met Fred, meenemen een anderhalf liter fles leeftijd v.a. 8 jaar ook voor grote jeugd
kom met je plastic fles naar Pinky, afschieten doen we op het middenveld (ivm bomen)
Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)
Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12 (met nummers)
Lege flessen actie: de kinderen komen langs om statiegeldflessen bij u op te halen, al het geld
is voor stichting ALS, dus we hopen dat u ze wilt klaar zetten…!!
De poppenkast sliert komt je weer halen voor de voorstelling in Pinky
Potspel, 3e keer en laatste keer met de prijsuitreiking.
Hondenwandeltocht met opdrachten en vragen, kom even opgeven zodat u weet hoe laat u met uw
trouwe viervoeter de tocht kan gaan lopen
Tot 20.00 uur heren vissen (vanaf 10 centimeter wordt er gemeten)
Klaverjassen en Jokeren, de 5e en laatste keer met de prijsuitreiking
Kanovaren een afzaktocht op de Regge en Vecht, om 10 uur vertrekken we met de fiets naar Peters,
en worden dan vanuit daar naar de stuw in Archem gebracht, deze activiteit is voor volwassenen,
eigen bijdrage incl. lunch € 15,00 p.p. gaarne opgeven voor 14 augustus
Casinoavond met black jack, roulette, dobbelen etc. (18+)

Woe
22aug

10.30. De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen begeleiding mee, melden
op de fiets voor het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)
12.00 Drieband biljarten max. 16 deelnemers, opgeven bij Marcel of Wilco
14.00 Echte kinderbingo… je moet er wel voor lopen in plaats van zitten….
21.00 Bingo
23.00 Na de bingo het tikkende bom spel
o.l.v. Jerry (4 volw. per team)

Don
23aug

11.00
19.00

Wandelbingo de opbrengst is voor stichting ALS
Nou we gaan er weer voor…de Cees Bakker Schaal we gaan voetballen tegen het 3e elftal van
Vilsteren. Eerst de dames en om 20.00 uur de heren, zouden we het weer voor mekaar krijgen om die
geweldige schaal op de camping te houden ?!

Vrij
24
aug
Zat
25
aug

10.30
20.30

We stappen weer op de fiets voor een mooie fietstocht
Darten inleg € 1.00

21.00

Vandaag laatste keer HAPPY BEES activiteiten
Uitluiden bouwvak
De biertjes uit het eerste vat zijn weer 1 euro en ook zijn er snacks te verkrijgen (alleen voor
campinggasten)

Zon
26
aug

14.00
15.00
18.30
21.00

Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)
Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12 (met nummers)
De poppenkast sliert komt je weer halen voor de voorstelling in Pinky (laatste keer)
Bingo

Ma
27aug
Din
28aug
Woe
29aug

21.00

Klaverjassen en Jokeren inleg € 1,00

20.30

Darten

10.30

De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen begeleiding mee, melden
op de fiets voor het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)
Laatste Bingo op de woensdag.

21.00

Dit is het einde van het zomerprogramma. Wel is er iedere vrijdagavond weer kaarten en darten
en zaterdags weer bingo. De kinderbingo/ jeugdbingo doen we nog 1x op zondag 10 sept.
Op zaterdag 30 september hebben we kliekjesavond !

PROGRAMMA 2018
Belangrijke mededeling betreft: AED

(defibrillator)

Bij onwel wording belt u ten alle tijde:

06 – 513 521 37

(=mobiele nummer Marja – receptie)
Marja en Kees zetten dan alles in gang om zo snel mogelijk bij u te zijn met de AED en de nodige hulp van ons
speciale hulpteam (allen volledig aed opgeleide mede campinggasten)
Belt u ook 112, vergeet dan niet om dit op hetzelfde mobiele nummer te melden, zodat de hulpdiensten kunnen
worden opgevangen, en de slagbomen kunnen worden open gezet.
Nog een paar opmerkingen:
•
Houd altijd de doorgangen vrij.
•
Bij nood …. Meld dit ook bij de receptie 06-513 521 37 (zet dit nummer vast in uw mobiele telefoon)
•
Bij het bellen van 112 is het adres hier: Camping Laarbrug, Vilsterseweg 2, Vilsteren
0529- 452716 mobiel 06-513 521 37

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug, we hebben er maar 7
Snoeien, dit is in de zomervakantie verboden
Barbecueën, zorg dat u water bij de hand heeft, Vuurkorven, zijn verboden dit ivm dwarrelend as en brandgevaar.
Honden, laat een ander geen last hebben van uw huisdier dit betreft zowel de drollen als het geblaf,
en houd ze op uw plek, de honden dienen altijd op het terrein aangelijnd zijn !!
Deelname activiteiten: dit is voor eigen risico, en alleen voor campinggasten (of in overleg)
Honden dolterrein, hier mag uw hond los, alleen laat hem hier niet poepen, en blijf erbij.
Tomskeet, deze staat bij het zwembadje en is bij mooi weer geopend van 14.00 tot 15.30 uur.
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen.
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen)
Aanvangstijden, kijkt u hier goed na, de bingo’s en andere avond activiteiten zijn weer om 21.00 uur

Internet:
In de vakantie toch mailen of surfen over het net, dat kan met het draadloos internet op de camping, u kunt bij de
receptie of in het Slakkenhuis een kaart kopen, per maand € 23,= week € 13,= dag € 4,=

Kringloop het snuffel laartje:
Hier vind u van alles te koop, en de opbrengst is voor ’t Olde Manegepeerd, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen
Openingstijden: zaterdags van 15.00 tot 16.00 uur (naast onze werkplaats en heren toiletten)

Opbrengst bingo:
De activiteiten die in het programma staan worden deels betaald uit de opbrengst van de bingo, de meeste activiteiten
zijn daarom gratis, maar we hebben natuurlijk wel bingo spelers nodig !!

Prikborden:
Houdt u deze goed in de gaten alle wijzigingen en andere info wordt via deze borden en de camping app bekend gemaakt.

Happy Bees:
Dit jaar organiseert Happy Bees bijna alle kinderactiviteiten, zie overzicht aan dit programma geniet, maar ook in dit
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.

Openingstijden het Slakkenhuis:
van 21 juli tot 3 september: keuken van 12.00 tot 19.00
van 25 juli tot 29 augustus: slakkenhuis (bar) 12.00 tot 24.00 uur,
(eventueel wijzigingen voorbehouden of vermeld in het programma)
Als u dit plaatje in het programma ziet is de keuken s ‘avonds open voor snacks.
(anders alleen maar gehaktballen en tosti’s s ‘avonds te verkrijgen)

