
 

 

Vrijdag 16 juli 
10:30 – 11:30  Knutselen 

Vandaag gaan we weer een mooie creatie knutselen  
  Locatie: bar 

19.00 – 20.00 Skelterwedstrijd 
Wie wordt de winnaar van deze spannende 
vliegensvlugge skelterwedstrijd?  
Verzamelen bij de bar 

13.00 – 18.00 Poffertjeskraam 
Smikkelen en smullen vanmiddag komt de 
poffertjeskraam 

17:00 – 20:00 Goofy’s foodfactory 
Vanavond staan er verse pasta’s op het menu.  

 

Zaterdag 17 juli 
10:30 – 11:30  Knutselen 

Vandaag gaan we weer een mooie creatie knutselen  
  Locatie: bar 

11.00 – 17.00  Braderie 
  Verschillende leuke kraampjes en lekker eten.  

12.00 – 17.00  Kurtos 
Heerlijke koeken op traditionele wijze gemaakt, zowel 
zoet als hartige.  

17:00 – 20:00 Goofy’s foodfactory 
Vanavond op het menu: verse frietjes en snacks.  

 

Zondag 18 juli 
10:30 -11:30 Knutselclub 

Knutselen, muziek en een verhaal met een kerkelijk 
tintje.  

17:00 – 20:00 BBQ deals on wheels 
Vanavond staan er lekkere gourmet schotels en burgers  
op het menu.  

 



 

 

Dinsdag 13 juli   

10:30 – 11:30 Knutselen 
  Kom jij ook een mooi creatie knutselen?  

Locatie: Bar 

14.00 – 15.00 Speurtocht 
Vandaag doen we een smurfen camping 
speurtocht. 
Verzamelen in de bar 

17:00 – 20:00 Bakken en braden 
Op het terras kunt u broodjes hamburger en 
braadworst komen eten.  

     

Woensdag 14 juli 
10:30 – 11:30  Knutselen 

Vandaag gaan we weer een mooie creatie 
knutselen  

  Locatie: bar 

19:00 – 19:30  Minidisco 
Vanavond gaan we swingen; van K3 tot de leuke 
90’s hits, alles komt voorbij 

20:00 – 20:30  Sport&Spel 
  Iedere week weer andere leuke spelletjes  

17:00 – 20:00 Goofy’s foodfactory 
Vanavond kunt u hier lekkere frietjes en snacks 
bestellen.  

 

Donderdag 15 juli 
10:30 – 11:30 Knutselen 

Kom jij ook een mooie creatie knutselen 
vandaag?  

  Locatie: bar 

17:00 – 20:00  Pizza bus 
U kunt uw pizza’s op voorhand al bestellen via: 
https://buurtkeukens.nl/spots/ZSbGCx8GCbGoM
orW0UVrgdg  

19.00 – 20.30  Viswedstrijd 
Kan jij de meeste vissen vangen vanavond? Neem 
je hengel of schepnet mee naar de vijver.  

  Locatie: Vijver 

 

 
 

Vrijdag 9 juli 
17:00 – 20:00 Goofy’s foodfactory 

Vandaag staan er heerlijke pasta’s op het     
menu.  

19.00 – 20.30  Jeugdviswedstrijd 
Een viswedstrijd speciaal voor kinderen tot 14 
jaar.  

  Opgeven kan in de receptie.  
  Locatie: 18.45 verzamelen bij de receptie 

 

Zaterdag 10 juli   

10:30 – 11:30 Knutselen 
  Kom jij ook een mooi creatie knutselen?  

Locatie: Bar 

17:00 – 20:00 Goofy’s foodfactory 
Hier worden de lekkerste frietjes en snacks 
gebakken. 

 

Zondag 11 juli 
13:00 – 20:00 BBQ deals on wheels 

Vanavond staan er lekkere gourmet schotels en 
burgers  op het menu.  

 

Maandag 12 juli 
10:30 – 11:30   Knutselen 
      Kom jij ook een mooi creatie knutselen?  

  Locatie: Bar 

14:00 – 15:00    Bakken met Naomi 
Wat voor lekker zouden we deze keer gaan 
maken?  
Locatie: bar 

17:00 – 20:00   BBQ deals on wheels 
Vanavond wordt er weer ge-BBQ’d deze keer 
met heerlijk vers stoofvlees en steaks.  
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