Highlights deze week
THEMA VAN DE WEEK

SPORTTOERNOOIEN

HUIFKARTOCHT

DEZE WEEK

WOENSDAG

DONDERDAG

Deze week staat helemaal in
het thema van CHALLENGES.
Kom jij ook naar de
uitdagende bootcamp of een
trofee knutselen? Vergeet ook
zeker niet om naar de
eindstrijd te komen!
Je herkent de activiteiten aan
het volgende plaatje:

Woensdag 20 juli voetbal toernooi
voor de campings Oldemeijer,
Klimberg, Vechtvallei, Vechtvallei en
Bergzicht. Op de Kleine Belties.
•

10 t/m 12 (5 spelers & 1 keeper)
Start: 09:30 ochtend

•

13 t/m 15 (4 spelers & 1 keeper)
Start: 09:30 ochtend

•

16 t/m 25 (4 spelers & 1 keeper)
Start: 13:45 middag

•

25+ (4 spelers & 1 keeper) Start:
19:00 avond

Opgeven per team bij Martijn Lamberink
voor Maandag 18 juli 19.30uur

Om 10:30 kan je
meerijden met een echte huifkar.
We vertrekken vanaf het pleintje voor de
boerderij
Volw: €6,- / t/m 12 jr: €5,Opgeven en betalen bij receptie.
Vol = vol

We rijden alleen met een volle kar.

RECREATIEPROGRAMMA
Challengeweek

Za 16 juli
t/m
Vr 22 juli 2022

Max 40 p.

KAMPVUUR
WOENSDAG
Kom jij vanavond naar het
kampvuur?.
Leuk voor alle leeftijden!

Theater

Met Otto, Elle & Izzi

Sport

Voor alle doelgroepen
KLEDING EN BOEKENVERKOOP

DE EINDSTRIJD

WOENSDAG

DONDERDAG

Er een boekenverkoop en
kledingverkoop, de opbrengst
hiervan is ter ondersteuning van
de MAF.

Deze week is het tijd voor de
eindstrijd! Wie sleept na een
week vol uitdagingen tussen de
teams de eer en glorie mee naar
huis?

Ook hebben we deze avond de
allerleukste spelletjes voor jullie
voorbereid!

PSALMZANGAVOND

WOENSDAG
Psalmzangavond om 20:00.
Neemt u zelf een psalmboek mee?
(Statenvertaling)

We zoeken nog een organist.
We verzamelen bij de boerderij.
Leuk voor het hele gezin!
We zijn nog op zoek naar enkele
vrijwilligers.

Graag doorgeven aan de receptie als u wilt
spelen.
Psalmzangavond op de recreatiezolder en
Collecte t.b.v. ‘Stichting Huntington’.

Knutselen
Elke ochtend

Recreatieprogramma
Za 16 juli

Zo 17 juli

Ma 18 juli

Di 19 juli

Wo 20 juli

Toelichting op het programma
Do 21 juli

Vr 22 juli

Toelichting iconen

10.00 – 14.00

09.45

*

Knutselen is voor kinderen van alle
leeftijden. Ben je nog erg jong (±4 jaar of
jonger), dan verwachten we dat één van je
ouders je begeleidt. Het knutselen vindt
plaats op de recreatiezolder.

Kleding en
boekenverkoop
Ochtendgym

Ochtendgym

Ochtendgym

Ochtendgym

10.00

*
Knutselen:
Verrassing

Knutselen:
Teamvlag

Knutselen:

Knutselen: Trofee

Ochtendgym

10.30

Huifkartocht

Theater:
Tussen 18.45 en 19.00 uur kun je meelopen
met de promotoer naar de zolder.

Knutselfrutsel

Rad der uitdagingen

13.30

Voor sportactiviteiten verzamelen we op
het sportveld.

6-

Zwembadactiviteit: Zwemdiploma A en B
zijn verplicht. We verzamelen bij het
zwembad.

Absurde
tekenchallenge
Instuifmiddag

Mens erger je niet

14.00 – 16.30

Spetterspelen

In verband met de
zondagsrust zijn er
vandaag geen
activiteiten.

Trefbal

18.45

*

12+

We zien jullie graag Voetbaltoernooi
morgen weer.

Promotoe

Promotoer

Voetbaltoernooi

Eilandbal

19.30

voorleesavond
bijbelverhalen

Theater

*

12+
30 Seconds

Sing-inn
19.00 in de boerderij

Collecte ‘’Stichting
Huntington’’

19.45

*

13+/18+

*

13+/18+

Spelshow:
‘De eindstrijd’

*

Moonlight
swimming

*
*

*

Op de website www.eendenclub.nl vind je ook
nog kussenslopen, sleutelhangers en meer.
Zo kun je met je souvenir nog even nagenieten
van een fantastische vakantie!

Staat er een sterretje bij de activiteit? Dan
is meer informatie verderop in het boekje te
vinden bij de highlights van de week.

WOENSDAG: VERKOOP
Kleding- en boekenverkoop van 10.00 – 14.00 uur
Kleding verkoop: in de boerderij
Boekenverkoop: op het pleintje voor de boerderij

Stickeractie
Spaar stickers van
Otto, Elle en Izzi!
Bij sommige activiteiten kun je stickers verdienen
van Otto, Elle en Izzi voor in je stickerboekje.

Theater

Wanneer het weer een buitenactiviteit
niet toelaat, zorgt het recreatieteam
voor een vervangende binnenactiviteit.

8+/volw.

21.00

Kampvuur

Workshopchallenge: ‘Klein
maar fijn’

Gotcha

16+
Darten en
poolen

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij
anders aangegeven.
Voor vragen of opmerkingen over het
programma kun je altijd terecht bij
iemand van het recreatieteam.

ONLINE eendenclub.nl/bergzicht
Meer info verderop in het boekje

Misschien heb je de CD’s al bij de receptie zien
liggen. Otto Elle & Izzi hebben een aantal leuke
souvenirs voor jou. Zo zijn er tandenborstels,
CD’s en nog veel meer!

20.00

Volleybaltoernooi Volleybaltoernooi Psalmzangavond
vervolg
22.00

12+

Promotoer

Wij zoeken nog
vrijwilligers.

*

Voor alle activiteiten verzamelen we op het pleintje
voor de Boerderij, tenzij anders aangegeven.

Gezin

Promotoer

Theater
19.45

Estafettes

19.00 – 20.00

Theater

20.15

Slagbal

Bij de receptie

Bosactiviteiten: Voor bosactiviteiten
verzamelen we op het pleintje voor de
Boerderij. Doe dichte schoenen aan en bij
voorkeur een lange broek. Laat je na afloop
van bosactiviteiten door je ouders op teken
controleren!

t/m 11

recreatiezolder
Inloop 19.15

19.00

21.00

*

Miniclub

Ook voor
volwassenen!

Speurtocht

15.00

Uitdagende
bootcamp

Een souvenir voor thuis

Heb jij nog geen stickerboekje?
Haal dit dan snel op bij het recreatieteam en
verzamel de 6 stickers!

