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PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  

leuke dingen… gewoon even uw ei kwijt kunnen….. 

We hopen dat u een super vakantie bij ons zult hebben, maar ook het verzoek om 
rekening met elkaar te houden, gun elkaar de mond, overleg met elkaar en denk aan 
elkaar, ook dat is camping leven…… 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  

leuke dingen… gewoon even uw ei kwijt kunnen….. 

We hopen dat u een super vakantie bij ons zult hebben, maar ook het verzoek om 
rekening met elkaar te houden, gun elkaar de mond, overleg met elkaar en denk aan 
elkaar, ook dat is camping leven…… 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  

leuke dingen… gewoon even uw ei kwijt kunnen….. 

We hopen dat u een super vakantie bij ons zult hebben, maar ook het verzoek om 
rekening met elkaar te houden, gun elkaar de mond, overleg met elkaar en denk aan 
elkaar, ook dat is camping leven…… 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  

leuke dingen… gewoon even uw ei kwijt kunnen….. 

We hopen dat u een super vakantie bij ons zult hebben, maar ook het verzoek om 
rekening met elkaar te houden, gun elkaar de mond, overleg met elkaar en denk aan 
elkaar, ook dat is camping leven…… 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  

leuke dingen… gewoon even uw ei kwijt kunnen….. 

We hopen dat u een super vakantie bij ons zult hebben, maar ook het verzoek om 
rekening met elkaar te houden, gun elkaar de mond, overleg met elkaar en denk aan 
elkaar, ook dat is camping leven…… 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  

leuke dingen… gewoon even uw ei kwijt kunnen….. 

We hopen dat u een super vakantie bij ons zult hebben, maar ook het verzoek om 
rekening met elkaar te houden, gun elkaar de mond, overleg met elkaar en denk aan 
elkaar, ook dat is camping leven…… 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  

leuke dingen… gewoon even uw ei kwijt kunnen….. 

We hopen dat u een super vakantie bij ons zult hebben, maar ook het verzoek om 
rekening met elkaar te houden, gun elkaar de mond, overleg met elkaar en denk aan 
elkaar, ook dat is camping leven…… 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  22002222  
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

mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug zodat een ander deze weer kan gebruiken 
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 te 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. 
Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 
Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen, we hebben speciale plekken hiervoor) 
Kringloop het snuffel laartje : 
Hier vind u van alles te koop, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 
Openingstijden: zaterdags  van 14.00 tot 16.00 uur woensdags 14.00 tot 15.00 uur (in de vakantieperiode) 

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 bij dit programma gevoegd, maar ook in dit 
programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Jeugdruimte: 
Deze ruimte is voor de jeugd vanaf 13 jaar, en zal van 11 uur tot 24.00 uur open zijn, en het verzoek om op het terrein 
rustig en stil te zijn als jullie naar de caravan toe gaan. 
Sjaakies: dit is de nieuwe ruimte voor de kleintjes ingang bij de Draak achter het gashok

Openingstijden het Slakkenhuis: 
Wordt iedere dag in het programma vermeld, wij verzoeken u van te voren  voor het buffet te reserveren 
OVERLEG: we zouden het erg op prijs stellen als u komt om met elkaar te praten over alles wat er zo speelt,
praktische dingen, klachten, ideeën, vragen,  
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Vrijdag 22 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open van 17.00 tot 19.00 uur 

Zaterdag 23 juli  10.00 uur Start van het Happy Bees  zie bijgevoegd programma 
21.00 uur Tikkende bom spel olv Jerry (4 volw.per team max.6 teams gaarne opgeven) 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 24 juli 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)  
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Frankrijk racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen 
21.00 uur Bingo met een extra verhalen ronde….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 25 juli 10.30 uur Fietstocht “Willems water route” van 47 km.  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Dinsdag 26 juli 10.30 uur Wandelbingo met om 16.00 uur de restant bingonummers (kaartje €1,00) 
20.30 uur Potspel 1e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Woensdag 27 juli            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)

11.30 uur Pannenkoeken spel kom naar het voetbalveld 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar kom ff 

overleggen wat jullie nodig zijn !  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 28 juli 14.00 uur Badminton wedstrijden op veld 2, gaarne opgeven voor 25 juli 
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Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 29 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p.  
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Zaterdag 30 juli 21.00 uur De start van de bouwvak met gezellige muziek en rondes van raadje plaatje 
per team 5 personen, gaarne van te voren even opgeven 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en buffet (opgeven voor 14.00 uur)  
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Zaterdag 30 juli 21.00 uur De start van de bouwvak met gezellige muziek en rondes van raadje plaatje 
per team 5 personen, gaarne van te voren even opgeven 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en buffet (opgeven voor 14.00 uur)  

Vrijdag 22 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open van 17.00 tot 19.00 uur 

Zaterdag 23 juli  10.00 uur Start van het Happy Bees  zie bijgevoegd programma 
21.00 uur Tikkende bom spel olv Jerry (4 volw.per team max.6 teams gaarne opgeven) 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 24 juli 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)  
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Frankrijk racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen 
21.00 uur Bingo met een extra verhalen ronde….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 25 juli 10.30 uur Fietstocht “Willems water route” van 47 km.  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Dinsdag 26 juli 10.30 uur Wandelbingo met om 16.00 uur de restant bingonummers (kaartje €1,00) 
20.30 uur Potspel 1e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Woensdag 27 juli            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)

11.30 uur Pannenkoeken spel kom naar het voetbalveld 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar kom ff 

overleggen wat jullie nodig zijn !  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 28 juli 14.00 uur Badminton wedstrijden op veld 2, gaarne opgeven voor 25 juli 
21.00 uur Bingo 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 29 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p.  
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zaterdag 30 juli 21.00 uur De start van de bouwvak met gezellige muziek en rondes van raadje plaatje 
per team 5 personen, gaarne van te voren even opgeven 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en buffet (opgeven voor 14.00 uur)  

Vrijdag 22 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open van 17.00 tot 19.00 uur 

Zaterdag 23 juli  10.00 uur Start van het Happy Bees  zie bijgevoegd programma 
21.00 uur Tikkende bom spel olv Jerry (4 volw.per team max.6 teams gaarne opgeven) 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 24 juli 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)  
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Frankrijk racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen 
21.00 uur Bingo met een extra verhalen ronde….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 25 juli 10.30 uur Fietstocht “Willems water route” van 47 km.  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Dinsdag 26 juli 10.30 uur Wandelbingo met om 16.00 uur de restant bingonummers (kaartje €1,00) 
20.30 uur Potspel 1e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Woensdag 27 juli            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)

11.30 uur Pannenkoeken spel kom naar het voetbalveld 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar kom ff 

overleggen wat jullie nodig zijn !  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 28 juli 14.00 uur Badminton wedstrijden op veld 2, gaarne opgeven voor 25 juli 
21.00 uur Bingo 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 29 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p.  
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zaterdag 30 juli 21.00 uur De start van de bouwvak met gezellige muziek en rondes van raadje plaatje 
per team 5 personen, gaarne van te voren even opgeven 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en buffet (opgeven voor 14.00 uur)  

Vrijdag 22 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open van 17.00 tot 19.00 uur 

Zaterdag 23 juli  10.00 uur Start van het Happy Bees  zie bijgevoegd programma 
21.00 uur Tikkende bom spel olv Jerry (4 volw.per team max.6 teams gaarne opgeven) 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 24 juli 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)  
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Frankrijk racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen 
21.00 uur Bingo met een extra verhalen ronde….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 25 juli 10.30 uur Fietstocht “Willems water route” van 47 km.  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Dinsdag 26 juli 10.30 uur Wandelbingo met om 16.00 uur de restant bingonummers (kaartje €1,00) 
20.30 uur Potspel 1e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (geen maaltijden) 

Woensdag 27 juli            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)

11.30 uur Pannenkoeken spel kom naar het voetbalveld 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar kom ff 

overleggen wat jullie nodig zijn !  
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 28 juli 14.00 uur Badminton wedstrijden op veld 2, gaarne opgeven voor 25 juli 
21.00 uur Bingo 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 29 juli 20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p.  
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zaterdag 30 juli 21.00 uur De start van de bouwvak met gezellige muziek en rondes van raadje plaatje 
per team 5 personen, gaarne van te voren even opgeven 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en buffet (opgeven voor 14.00 uur)  



Zondag 31 juli 10.30 uur Overleg met het Achterveld en het Schijthuislaantje plek 12 t/m 27 + 5 t/m 9 
14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Hongarije racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur tot 20.00 uur Dames vissen 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen  
21.00 uur Bingo  met extra ronde waar uzelf de nummers invult ….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 1 aug. 10.30 uur Geerts BBQ fietstocht van ongeveer 65 km, opgeven voor vrijdag 29 juli  
€ 7,50 p.p. incl. BBQ en drinken. 

21.00 uur PRIJSDARTEN na 2 jaar mag het weer… voor het goeie doel mag u 3 dartpijlen
gooien (€ 1,= per 3 pijlen) achter ieder vakje kan een prijs zitten, u hoeft 
alleen het dartbord maar te raken…. prijzen zijn o.a. waardebonnen, gasfles
bier, douche munten, leuke kadoos etc. etc.  
weet u een goed doel ? meld dit zodat we uit 1 kunnen kiezen. 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden) 

Dinsdag 2 aug. 10.30 uur Overleg met de laantjes plek 111+112 + 114 t/m 121 + 54 t/m 71  
14.00 uur Sjoelen, de banen zijn weer gepoetst… kom gezellig een schijfie schuiven 
20.30 uur Potspel 2e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden)   

Woensdag 3 aug.            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten) 

14.00 uur Wandelbingo in bos voor de kleintjes, ouders en eigenlijk iedereen! 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar 
22.30 uur Spooktocht kom je opgeven voor 29 juli ook diegene die willen helpen  

leeftijd vanaf 12 jaar (wel onder begeleiding van een volwassenen) 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur (of iets later ivm spooktocht) 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 4 aug. 10.30 uur Overleg  Bosrand en Bos 10+11 + 29 t/m 42 + 171 t/m 183 + 88+91+93+95 
12.00 uur Opgeven voor de playback van zaterdag a.s. neem je muziek mee ! 
21.00 uur Bingo XXL we spelen vanavond 10 rondjes en een extra ronde 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 5 aug. 10.30 uur HUIFKARTOCHT gaarne even opgeven eigen bijdrage € 2,50 p.p. 
indien de huifkar vol is er een tweede  2e rondje om 13.00 uur 
Opstappen vooraan bij de ingang camping , de rit gaat naar kinderboerderij 

20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 31 juli 10.30 uur Overleg met het Achterveld en het Schijthuislaantje plek 12 t/m 27 + 5 t/m 9 
14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Hongarije racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur tot 20.00 uur Dames vissen 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen  
21.00 uur Bingo  met extra ronde waar uzelf de nummers invult ….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 1 aug. 10.30 uur Geerts BBQ fietstocht van ongeveer 65 km, opgeven voor vrijdag 29 juli  
€ 7,50 p.p. incl. BBQ en drinken. 

21.00 uur PRIJSDARTEN na 2 jaar mag het weer… voor het goeie doel mag u 3 dartpijlen
gooien (€ 1,= per 3 pijlen) achter ieder vakje kan een prijs zitten, u hoeft 
alleen het dartbord maar te raken…. prijzen zijn o.a. waardebonnen, gasfles
bier, douche munten, leuke kadoos etc. etc.  
weet u een goed doel ? meld dit zodat we uit 1 kunnen kiezen. 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden) 

Dinsdag 2 aug. 10.30 uur Overleg met de laantjes plek 111+112 + 114 t/m 121 + 54 t/m 71  
14.00 uur Sjoelen, de banen zijn weer gepoetst… kom gezellig een schijfie schuiven 
20.30 uur Potspel 2e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden)   

Woensdag 3 aug.            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten) 

14.00 uur Wandelbingo in bos voor de kleintjes, ouders en eigenlijk iedereen! 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar 
22.30 uur Spooktocht kom je opgeven voor 29 juli ook diegene die willen helpen  

leeftijd vanaf 12 jaar (wel onder begeleiding van een volwassenen) 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur (of iets later ivm spooktocht) 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 4 aug. 10.30 uur Overleg  Bosrand en Bos 10+11 + 29 t/m 42 + 171 t/m 183 + 88+91+93+95 
12.00 uur Opgeven voor de playback van zaterdag a.s. neem je muziek mee ! 
21.00 uur Bingo XXL we spelen vanavond 10 rondjes en een extra ronde 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 5 aug. 10.30 uur HUIFKARTOCHT gaarne even opgeven eigen bijdrage € 2,50 p.p. 
indien de huifkar vol is er een tweede  2e rondje om 13.00 uur 
Opstappen vooraan bij de ingang camping , de rit gaat naar kinderboerderij 

20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 31 juli 10.30 uur Overleg met het Achterveld en het Schijthuislaantje plek 12 t/m 27 + 5 t/m 9 
14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Hongarije racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur tot 20.00 uur Dames vissen 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen  
21.00 uur Bingo  met extra ronde waar uzelf de nummers invult ….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 1 aug. 10.30 uur Geerts BBQ fietstocht van ongeveer 65 km, opgeven voor vrijdag 29 juli  
€ 7,50 p.p. incl. BBQ en drinken. 

21.00 uur PRIJSDARTEN na 2 jaar mag het weer… voor het goeie doel mag u 3 dartpijlen
gooien (€ 1,= per 3 pijlen) achter ieder vakje kan een prijs zitten, u hoeft 
alleen het dartbord maar te raken…. prijzen zijn o.a. waardebonnen, gasfles
bier, douche munten, leuke kadoos etc. etc.  
weet u een goed doel ? meld dit zodat we uit 1 kunnen kiezen. 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden) 

Dinsdag 2 aug. 10.30 uur Overleg met de laantjes plek 111+112 + 114 t/m 121 + 54 t/m 71  
14.00 uur Sjoelen, de banen zijn weer gepoetst… kom gezellig een schijfie schuiven 
20.30 uur Potspel 2e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden)   

Woensdag 3 aug.            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten) 

14.00 uur Wandelbingo in bos voor de kleintjes, ouders en eigenlijk iedereen! 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar 
22.30 uur Spooktocht kom je opgeven voor 29 juli ook diegene die willen helpen  

leeftijd vanaf 12 jaar (wel onder begeleiding van een volwassenen) 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur (of iets later ivm spooktocht) 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 4 aug. 10.30 uur Overleg  Bosrand en Bos 10+11 + 29 t/m 42 + 171 t/m 183 + 88+91+93+95 
12.00 uur Opgeven voor de playback van zaterdag a.s. neem je muziek mee ! 
21.00 uur Bingo XXL we spelen vanavond 10 rondjes en een extra ronde 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 5 aug. 10.30 uur HUIFKARTOCHT gaarne even opgeven eigen bijdrage € 2,50 p.p. 
indien de huifkar vol is er een tweede  2e rondje om 13.00 uur 
Opstappen vooraan bij de ingang camping , de rit gaat naar kinderboerderij 

20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 31 juli 10.30 uur Overleg met het Achterveld en het Schijthuislaantje plek 12 t/m 27 + 5 t/m 9 
14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Hongarije racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur tot 20.00 uur Dames vissen 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen  
21.00 uur Bingo  met extra ronde waar uzelf de nummers invult ….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 1 aug. 10.30 uur Geerts BBQ fietstocht van ongeveer 65 km, opgeven voor vrijdag 29 juli  
€ 7,50 p.p. incl. BBQ en drinken. 

21.00 uur PRIJSDARTEN na 2 jaar mag het weer… voor het goeie doel mag u 3 dartpijlen
gooien (€ 1,= per 3 pijlen) achter ieder vakje kan een prijs zitten, u hoeft 
alleen het dartbord maar te raken…. prijzen zijn o.a. waardebonnen, gasfles
bier, douche munten, leuke kadoos etc. etc.  
weet u een goed doel ? meld dit zodat we uit 1 kunnen kiezen. 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden) 

Dinsdag 2 aug. 10.30 uur Overleg met de laantjes plek 111+112 + 114 t/m 121 + 54 t/m 71  
14.00 uur Sjoelen, de banen zijn weer gepoetst… kom gezellig een schijfie schuiven 
20.30 uur Potspel 2e wedstrijd 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden)   

Woensdag 3 aug.            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten) 

14.00 uur Wandelbingo in bos voor de kleintjes, ouders en eigenlijk iedereen! 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar 
22.30 uur Spooktocht kom je opgeven voor 29 juli ook diegene die willen helpen  

leeftijd vanaf 12 jaar (wel onder begeleiding van een volwassenen) 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur (of iets later ivm spooktocht) 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 4 aug. 10.30 uur Overleg  Bosrand en Bos 10+11 + 29 t/m 42 + 171 t/m 183 + 88+91+93+95 
12.00 uur Opgeven voor de playback van zaterdag a.s. neem je muziek mee ! 
21.00 uur Bingo XXL we spelen vanavond 10 rondjes en een extra ronde 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 5 aug. 10.30 uur HUIFKARTOCHT gaarne even opgeven eigen bijdrage € 2,50 p.p. 
indien de huifkar vol is er een tweede  2e rondje om 13.00 uur 
Opstappen vooraan bij de ingang camping , de rit gaat naar kinderboerderij 

20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zondag 31 juli 10.30 uur Overleg met het Achterveld en het Schijthuislaantje plek 12 t/m 27 + 5 t/m 9 
14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
15.00 uur Formule 1 Hongarije racepakket 5 consumpties + hapjes voor € 10,= p.p. 
18.30 uur tot 20.00 uur Dames vissen 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen  
21.00 uur Bingo  met extra ronde waar uzelf de nummers invult ….. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 1 aug. 10.30 uur Geerts BBQ fietstocht van ongeveer 65 km, opgeven voor vrijdag 29 juli  
€ 7,50 p.p. incl. BBQ en drinken. 

21.00 uur PRIJSDARTEN na 2 jaar mag het weer… voor het goeie doel mag u 3 dartpijlen
gooien (€ 1,= per 3 pijlen) achter ieder vakje kan een prijs zitten, u hoeft 
alleen het dartbord maar te raken…. prijzen zijn o.a. waardebonnen, gasfles
bier, douche munten, leuke kadoos etc. etc.  
weet u een goed doel ? meld dit zodat we uit 1 kunnen kiezen. 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden) 

Dinsdag 2 aug. 10.30 uur Overleg met de laantjes plek 111+112 + 114 t/m 121 + 54 t/m 71  
14.00 uur Sjoelen, de banen zijn weer gepoetst… kom gezellig een schijfie schuiven 
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Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden)   

Woensdag 3 aug.            10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten) 

14.00 uur Wandelbingo in bos voor de kleintjes, ouders en eigenlijk iedereen! 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar 
22.30 uur Spooktocht kom je opgeven voor 29 juli ook diegene die willen helpen  

leeftijd vanaf 12 jaar (wel onder begeleiding van een volwassenen) 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur (of iets later ivm spooktocht) 
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18.30 uur tot 20.00 uur Dames vissen 
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Laatste dag van de lotenverkoop met als prijs het campinggeld van 2023 !!
(te koop in het Slakkenhuis) 

Zaterdag 6 aug,               10.30 uur Overleg veld 2 en de Berebult  plek 122 t/m 144 + 71 t/m 74 
15.00 uur “marktdag” met kleedjesmarkt, kunst, hobby etc. BBQ en oliebollen 

luchtkussen, schminken, spelletjes etc. wilt u wat doen/verkopen kom dan 
even overleggen, we hopen op een gezellige middag met elkaar. 

18.00 uur Playback wil je meedoen kom je dan opgeven zou super leuk zijn !! Opgeven 
kan tot 4 aug. en neem je muziek dan gelijk mee 

21.00 uur JUBILEUM FEESTAVOND met Joop en Jopie ….vanavond wordt het winnende 
lot getrokken. U krijgt 3 consumptiebonnen en ook hebben we hapjes …… 
Slakkenhuis geopend tot 01.00 uur 

let op…… Snackbar open van  12.00 tot 14.00 en van 17.00 tot 19.00 uur !!! 

Zondag 7 aug. 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen 
20.30 uur ! Bingo met echte prijzen net zoals vroeger op het middenveld !! 

neem je eigen stoelen en tafel mee, en een karretje om je prijzen in te doen 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 8 aug. 10.30 uur Overleg veld 1 plek 145 t/m 170 
15.00 uur Willems rondje… een fietstocht van 38 km. 
22.00 uur tot  23.30 uur de eerste avond van de LICHTJESTOCHT met als thema OUD EN 

NIEUW over de camping, vanavond kunt u de route lopen en de 
waxinelichtjes tellen, degene die het goed heeft wint een hele leuke prijs ! 
De route hangt op de prikborden en we hopen dat de gezelligheid en 
saamhorigheid met de voorbereidingen zullen bijdrage aan het feit dat we 
hier het met z’n allen samen moeten doen !! 
Let op: de buitenverlichting gaat tijdens lichtjestocht uit !! 
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden)   

Dinsdag 9 aug. 10.30 uur Overleg met de vijver plek 201 t/m 245 
14.00 uur Sjoelen 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje  
22.00 uur tot  23.30 uur de tweede avond van de  lichtjestocht met  onderweg bingo.. 

de nummers hangen op de route en de restant nummers woensdag om  
16.00 uur op terras van het Slakkenhuis bingokaarten van te voren kopen  
Let op: de buitenverlichting gaat tijdens lichtjestocht uit !!  
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur (let op geen lunch of maaltijden)  

Woensdag 10 aug.           10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)

 11.00 uur In Sjakies gaan je een raket maken, dus neem een limonadefles mee ! 
 14.00 uur Raket afschieten met Fred Raket op het middenveld ..super gaaf 
 16.00 uur De restant bingo nummers worden bekend gemaakt 
 22.00 uur tot 23.30 uur laatste avond van de lichtjestocht met vossenjacht ….. 

Let op: de buitenverlichting gaat tijdens lichtjestocht uit !! 
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 
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Zaterdag 6 aug,               10.30 uur Overleg veld 2 en de Berebult  plek 122 t/m 144 + 71 t/m 74 
15.00 uur “marktdag” met kleedjesmarkt, kunst, hobby etc. BBQ en oliebollen 

luchtkussen, schminken, spelletjes etc. wilt u wat doen/verkopen kom dan 
even overleggen, we hopen op een gezellige middag met elkaar. 

18.00 uur Playback wil je meedoen kom je dan opgeven zou super leuk zijn !! Opgeven 
kan tot 4 aug. en neem je muziek dan gelijk mee 

21.00 uur JUBILEUM FEESTAVOND met Joop en Jopie ….vanavond wordt het winnende 
lot getrokken. U krijgt 3 consumptiebonnen en ook hebben we hapjes …… 
Slakkenhuis geopend tot 01.00 uur 

let op…… Snackbar open van  12.00 tot 14.00 en van 17.00 tot 19.00 uur !!! 

Zondag 7 aug. 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen 
20.30 uur ! Bingo met echte prijzen net zoals vroeger op het middenveld !! 

neem je eigen stoelen en tafel mee, en een karretje om je prijzen in te doen 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
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 14.00 uur Raket afschieten met Fred Raket op het middenveld ..super gaaf 
 16.00 uur De restant bingo nummers worden bekend gemaakt 
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Donderdag 11 aug 08.00 uur Verzamelen om te gaan vissen op een mooie locatie in Ommen info volgt 
11.00 uur Voetbal wedstrijd we hopen op meerdere teams dus kom je opgeven 
21.00 uur Bingo op verzoek zonder Marja… maar met gast omroepers, dus meld je aan 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Vrijdag 12 aug 10.30 uur Overleg Middenveld –Zwembad  plek1 t/m 4 + 75 t/m 86 + 87+90+92+94 
43 t/m 52 + 106+107+109 

16.00 uur Uitleg + starttijden autopuzzeltocht 
20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zaterdag 13 aug 10.00 uur Een super mooi bloemstukje maken o.l.v. Anita Bosch, eigen bijdrage € 10,00 
met natuurlijk koffie en cake opgeven voor 5 augustus ! 

21.00 uur Bingo 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en buffet open tot 19.00 uur  

Zondag 14 aug 09.00 uur Autopuzzeltocht ….een heuse traditie…. 
Kosten per auto € 5,00 , gaarne tijdig opgeven 

22.00 uur Uitslag autopuzzeltocht….. 
Slakkenhuis open tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 15 aug 10.30 uur Wandeltocht van 10 km met onderweg pauze… 
18.00 uur tot 19.30 uur viswedstrijd voor de heren  

Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur    

Dinsdag 16 aug 10.30 uur Nog een fiets rondje van Willem lengte ongeveer 38 km. 
20.30 uur CASINOAVOND kom gezellig een gokje wagen (alleen voor volwassenen) 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur   

Woensdag 17 aug  10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten)

       13.00 uur Drieband biljarten opgeven bij Wilco of Marcel  
16.00 uur tot 17.00 uur viswedstrijd voor de jeugd kom naar de vijver 
19.30 uur tot 20.30 uur disco voor de kleinere in Sjaakies 
20.30 uur tot 22.30 uur de muziek mag wat harder….jeugd v.a. 12 jaar 

Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Donderdag 18 aug 10.00 uur Melden bij rederij Peters voor de kano afzaktocht 3 pers per kano, opgeven 
voor 12 aug.  eigen bijdrage € 10,00 p.p. eigen lunch meenemen. 

18.30 uur tot 20.00 uur koppelvissen max 16 koppels gaarne opgeven 
21.00 uur Bingo  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur  
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16.00 uur Uitleg + starttijden autopuzzeltocht 
20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zaterdag 13 aug 10.00 uur Een super mooi bloemstukje maken o.l.v. Anita Bosch, eigen bijdrage € 10,00 
met natuurlijk koffie en cake opgeven voor 5 augustus ! 
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20.00 uur Darten en kaarten inleg € 1,00 p.p. 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 
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Vrijdag 19 aug 13.30 uur EHBO speurtocht leerzaam, spannend en leuk voor het hele gezin, gaarne 
opgeven voor 15 augustus 
Vandaag de laatste keer Happy Bees 

20.00 uur Koppel Darten max. 32 pers. (alleen campinggasten)

gaarne opgeven ook is er kaarten inleg € 1,00 p.p. 
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zaterdag 20 aug 18.00 uur We eindigen de bouwvak met een muzikaal buffet… 
Buffet incl. 4 drankjes € 25,00 p.p.  
Gaarne opgeven voor 15 augustus   
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur en buffet start om 18.00 uur 

Zondag 21 aug 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je voor de laatste keer weer halen 
21.00 uur Bingo  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 22 aug 11.00 uur Wandelbingo met om 16.00 uur de restant bingo nummers 
16.00 uur Trekking restant bingo nummers 

Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur    

Dinsdag 23 aug 14.00 uur Waterspelletjes, kom naar het zwembad 
20.30 uur Potspel 3e en laatste keer met de prijsuitreiking 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur   

Woensdag 24 aug  10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten) 
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur   

Vanaf aankomend weekeind is Het Slakkenhuis weer geopend zoals voor de zomer vakantie ! 

Handboog schieten op de camping !!! 
Deze nieuwe activiteit is vanaf deze zomer mogelijk, 
info op de prikborden of bij de receptie  
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Snackbar en keuken voor maaltijden en dagmenu open tot 19.00 uur 

Zaterdag 20 aug 18.00 uur We eindigen de bouwvak met een muzikaal buffet… 
Buffet incl. 4 drankjes € 25,00 p.p.  
Gaarne opgeven voor 15 augustus   
Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur en buffet start om 18.00 uur 

Zondag 21 aug 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 
15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 
18.30 uur De poppenkast sliert komt je voor de laatste keer weer halen 
21.00 uur Bingo  

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar en keuken voor maaltijden open tot 19.00 uur 

Maandag 22 aug 11.00 uur Wandelbingo met om 16.00 uur de restant bingo nummers 
16.00 uur Trekking restant bingo nummers 

Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur    

Dinsdag 23 aug 14.00 uur Waterspelletjes, kom naar het zwembad 
20.30 uur Potspel 3e en laatste keer met de prijsuitreiking 
21.00 uur tot 22.00 uur Euro borreluurtje 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 
Snackbar open tot 19.00 uur   

Woensdag 24 aug  10.30 uur De grotere jeugd v.a. 11 jaar kan gaan zwemmen in Ommen, er gaat geen 
begeleiding mee, melden op de fiets bij het Slakkenhuis (alleen voor campinggasten) 
Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 
Snackbar open tot 19.00 uur   

Vanaf aankomend weekeind is Het Slakkenhuis weer geopend zoals voor de zomer vakantie ! 

Handboog schieten op de camping !!! 
Deze nieuwe activiteit is vanaf deze zomer mogelijk, 
info op de prikborden of bij de receptie  



Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c

h
te

n
d

  
  10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
  

  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v

o
n

d
  

  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juliZaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d

    

10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v

o
n

d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c
h
te
n
d
    

10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id
d
a
g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v
o
n
d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juliZaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d

    

10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v

o
n

d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c
h
te
n
d
  
  10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-
herinnering

M
id
d
a
g
  
  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v
o
n
d
  
  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c
h
te
n
d
  
  10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-
herinnering

M
id
d
a
g
  
  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v
o
n
d
  
  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d

    

10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v

o
n

d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c
h
te
n
d
    

10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id
d
a
g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v
o
n
d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juliZaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d

    

10:00-10:45

Knutselen:
Verrassing

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Levend
ganzenbord

14:00-14:45

Het grote
letterspel

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Balspelen

A
v

o
n

d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetballen

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Spiderweb

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli



Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c

h
te

n
d

  
  10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
  

  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
jacht

14:00-14:45

Levend
stratego

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v

o
n

d
  

  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustusZaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d

    

10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
jacht

14:00-14:45

Levend
stratego

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v

o
n

d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c
h
te
n
d
    

10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id
d
a
g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
jacht

14:00-14:45

Levend
stratego

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v
o
n
d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustusZaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d

    

10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
jacht

14:00-14:45

Levend
stratego

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v

o
n

d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c
h
te
n
d
  
  10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-
herinnering

M
id
d
a
g
  
  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
jacht

14:00-14:45

Levend
stratego

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v
o
n
d
  
  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c
h
te
n
d
  
  10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-
herinnering

M
id
d
a
g
  
  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
jacht

14:00-14:45

Levend
stratego

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v
o
n
d
  
  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:
Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d

    

10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
jacht

14:00-14:45

Levend
stratego

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v

o
n

d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c
h
te
n
d
    

10:00-10:45

Knutselen: Met
crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vlechtstroken

10:00-10:45

Knutselen met
Flesjes

 10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id
d
a
g
     

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Edelstenen-
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Levend
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Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Water-
spelletjes

A
v
o
n
d
     

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Fobieënspel

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustusZaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d
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Knutselen:
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Knutselen:
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id

d
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Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus Zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus



Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c

h
te

n
d

  
  10:00-10:45

Knutselen: 
Masker

10:00-10:45

Knutselen met
de natuur

10:00-10:45

Knutselen met
kosteloos
materiaal

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
  

  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Het grote
sluipspel

14:00-14:45

Spetterspelen

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Trefbal

A
v

o
n

d
  

  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Voetbal

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Animal rescue

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

Zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustusZaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
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h
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20:00-20:45

Voetbal

19:00-19:45
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Zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustus Zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustus



Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

O
c

h
te

n
d

  
  10:00-10:45

Knutselen: 
met

crêpepapier

10:00-10:45

Knutselen met
vouwblaadjes

10:00-10:45

Knutselen met
doosjes

10:00-10:45

Knutselen:
Verven of

kleien

10:00-10:45

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

M
id

d
a

g
  

  
 

14:00-14:45

Instuifmimddag

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Ren- en
tikspelen

14:00-14:45

Levend bingo

Vandaag zijn
we een dagje
vrij. Zien we je
morgen weer?

14:00-14:45

Afscheids-
spelletjes

A
v

o
n

d
  

  
 

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

20:00-20:45

Sportavond

19:00-19:45

Kinderclub met
Bee en Buzz

19:30-20:30

Familie-
avondspel:

Vossenjacht

Zaterdag 13 t/m vrijdag 19 augustusZaterdag 13 t/m vrijdag 19 augustus

ZaterdagZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

O
c

h
te

n
d
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crêpepapier

10:00-10:45
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