
 

Holiday-Club voor kinderen vanaf 4 jaar van 15-07 t/m 20-07-2019 
 
 

Altijd op de 

Holiday-Club 

in gebouw 4! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
 

Zaterdag 
 

 

 
's Morgens 

(10:00 uur tot 
12:00 uur) 

 

 

creatief 
studio 

 

stenen 
beschilderen 

 

creatief 
studio 

 

UPCYCLING 

 

creatief studio 
 

papierborden 
weven 

 

creatief studio 

zeepbellen beeld 
blazen 

. 

 

creatief studio 

vakantiedagboek 
maken 

 

 

Wandeling 
door het bos met 
het verzamelen 
van materiaal 

voor de 
volgende week 

 
We gaan 

zwemmen! 
 

Trefpunt 
bij de receptie 
om 14:00 uur 

 

(nietzwemmers 
kunnen alleen 

mee onder 
begeleiding 

van een 
volwassene) 

 
weekendtip voor 

zaterdag 
20 juli 2019 

om 20:00 uur 
candlelight-concert 

in het Waldbad, 
entree = 10,00 € p.p. 

 
zaterdag en zondag 
20 en 21 juli 2019 
Vanaf 19:30 uur 

Lindefeest 
InTrennfeld 

 
's Middags 

(15:00 uur tot 
17:00 uur) 

 

 
We gaan 

zwemmen! 
 

Trefpunt 
bij de receptie 
om 14:00 uur 

 

(nietzwemmers 
kunnen alleen mee 
onder begeleiding 

van een 
volwassene) 

 

 
We gaan 

zwemmen! 
 

Trefpunt 
bij de receptie 
om 14:00 uur 

 

(nietzwemmers 
kunnen alleen mee 
onder begeleiding 

van een 
volwassene) 

 
We gaan 

zwemmen! 
 

Trefpunt 
bij de receptie 
om 14:00 uur 

 

(nietzwemmers 
kunnen alleen mee 
onder begeleiding 

van een volwassene) 

 
We gaan zwemmen! 

 

Trefpunt 
bij de receptie 
om 14:00 uur 

 

(nietzwemmers kunnen 
alleen mee onder 

begeleiding van een 
volwassene) 

 

 
We gaan zwemmen! 

 

Trefpunt 
bij de receptie 
om 14:00 uur 

 

(nietzwemmers kunnen 
alleen mee onder 

begeleiding van een 
volwassene). 

 

's Avonds 
(19:00 uur tot 

21:00 uur) 

 

sport en spel 
 

Biljardavond 
voor de 
jeugd en 

volwassene 

 

sport en spel 
 

Vikings 
schaken  

 
BINGO ! 

 
voor iedereen! 
Van 19:30 uur 
tot 21:30 uur 

0,50 Euro per ronde 

 

 

We wandelen 
met Bernd Wolz. 
Begint om 18:00 uur 

bij de receptie 
Voor meer informatie, 

zie de informatieborden 
bij de sanitaire 
voorzieningen. 

We adviseren om 
geschikte schoenen aan 

te trekken. 

 
Voetbaltoernooi 

 

voor de jeugd 
en volwassene 

 

We treffen elkaar, tenzij anders aangegeven altijd bij de Holiday Club (gebouw 4 op de plattegrond van de camping). Voor schade en ongevallen / letsel, ontstaan door nalatigheid van de deelnemers 
aan dit programma, is de directie niet verantwoordelijk. Eventuele wijzigingen van het programma kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het (on)weer. 

Sharifa en Maja verheugen zich op jullie komst. 


