21 augustus

10:00

AL

Campingvriendjesclub - Schreeuw het van de daken, we gaan een knapzak maken!

Zwerfkei

13:30

AL

Mega Picknick - Neem je knapzak en je broodjes mee, we hebben een goed idee!

Zwerfkei

15:30

12+

Mudrace - Trek oude kleding aan, het is tijd om door de modder te gaan!

Veld zwembad

19:00

AL

De avonturen van Bonk & Bikkeltje - Daar zijn ze weer! Wat gebeurt er dit keer?

Zwerfkei

20:00

10+

Weerwolven van Wakkerdam - Inwoners van Wakkerdam! Wordt je opgegeten?

Zwerfkei

Jammer dan!

Vrijdag 16
augustus t/m
donderdag 22
augustus

22 augustus

10:00

AL

Campingvriendjesclub - Een boerderij is top! Waar lijkt die van jou op?

Zwerfkei

10:30

8+

Green challenges - Weet jij allemaal wat goed is? Dan heb je dit vast niet mis!

Veld zwembad

13:30

AL

Meet & Greet met Bonk & Bikkeltje - Stel vragen en ga op de foto! Zij stelen de show!

Zwerfkei

14:00

AL

Boevenbus - Neem met de boevenbus een kijkje in het gevangenisdorp Veenhuizen.

Receptie

Opgeven is verplicht en kan alleen op de receptie tot dinsdag 16:00 u.
Kosten bedragen: €15,00 voor volwassenen en €12,00 voor kinderen (5-12 jaar).

Receptie

Supermarkt

De Bosuil

Skik

De RappeHap

08.30 - 21.00

08.30 - 19.00

V.a. 12.00

10.00 - 20.00*

V.a. 13.00

08.30 - 21.00

08.30 - 19.00

V.a. 12.00

10.00 - 20.00*

V.a. 13.00

08.30 - 21.00

08.30 - 19.00

V.a. 12.00

10.00 - 20.00*

V.a. 13.00

08.30 - 21.00

08.30 - 19.00

V.a. 12.00

10.00 - 20.00*

V.a. 13.00

08.30 - 21.00

08.30 - 19.00

V.a. 12.00

10.00 - 20.00*

V.a. 13.00

08.30 - 21.00

08.30 - 19.00

V.a. 12.00

10.00 - 20.00*

V.a. 13.00

08.30 - 21.00

08.30 - 19.00

V.a. 12.00

10.00 - 20.00*

V.a. 13.00

16 augustus

10:00

AL

Campingvriendjesclub - Deze knutsel wordt onwijs, we maken een echte prijs!

Zwerfkei

13:30

AL

Shop till you drop tocht - Hou jij van shoppen? Wij gaan over het park hoppen!

Zwerfkei

15:30

8+

Powerball - 6... 7… 8…! Gooi die bal met al je kracht!

Veld zwembad

15:30

6+

Kippenspel - Tok, tok, tok! Wat is de reden voor het gemok?

Zwerfkei

19:00

AL

De avonturen van Bonk & Bikkeltje - Ze komen om de hoek! Wat halen ze uit hun boek?

Zwerfkei

19:00

ALL

De avonturen van Bonk & Bikkeltje - Bonks oom is boer, Bikkeltje vindt dat wel stoer!

Zwerfkei

20:00

10+

Volleybal - Geef je met je team op! Vanavond kijken we naar de volleybaltop!

Veld zwembad

20:00

10+

Boerengolf - Sla de bal in de put als je kan! Lukt het niet? Jammer dan!

Veld zwembad

Vraag maar raak uurtje!

Hier kun jij je iedere dag opgeven voor activiteiten of als vrijwilliger.
Het uurtje is van 11.00 - 12.00 uur. Past het niet in de ochtend?
We zijn er ook tussen 18.00 - 18.30 uur.

Het Hunebedcentrum in Borger op de Drentse Hondsrug zet u op het spoor naar de prehistorie. Naar de tijd dat de eerste boeren zich in
Drenthe vestigden. Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan de restanten nu nog steeds in het Drentse
landschap zijn te bewonderen. Er staan er nog 54 en het grootste staat pal naast het centrum.
Naast het museum is het Oertijdpark geopend. Daar kunt u ervaren hoe onze voorouders leefden in hun boerderijen. U kunt hier ook een
wandeling maken door 150.000 jaar geschiedenis van Drenthe. Meer informatie en openingstijden op: hunebedcentrum.eu

17 augustus

19 augustus

10:00

AL

Campingvriendjesclub - Vandaag gaat het gebeuren, een knutsel met veel kleuren!

Zwerfkei

10:00

AL

Campingvriendjesclub - Pak de stiften maar in de hand, je bent in de knutselclub belandt!

Zwerfkei

10:30

8+

Goedstaven roof - Ohjee! Dit gaat fout, daar gaat al ons goud!

Veld zwembad

13:30

AL

Boerderijdierentocht - Ik zag een gans! Ga rechts en pak je kans!

Zwerfkei

13:30

AL

De knopjesfabriek - De directeur is ziek! Hoe moet dat nou in de knopjesfabriek?

Zwerfkei

15:30

6+

Hek van de dam - Zie ze gaan dan, volgens mij is het hek van de dam!

Veld zwembad

15:30

6+

Quattro - Vier is een magisch getal, zeker met een bal…

Veld zwembad

19:00

AL

De avonturen van Bonk & Bikkeltje - Daar zijn ze weer! Wat gebeurt er dit keer?

Zwerfkei

19:00

AL

De avonturen van Bonk & Bikkeltje - Wat zijn ze snel? Oh, ze doen een spel!

Zwerfkei

20:00

10+

Voetbal - Scoor jij een doelpunt? Het is je zeker gegund!

Veld zwembad

20:00

AL

Familiebingo - Leuke prijzen, dus doe mee! Neem je eigen pen mee. Kosten: € 3,50.

Zwerfkei

18 augustus

20 augustus

10:00

AL

Campingvriendjesclub - Zoek alvast een goede plek, vandaag wordt weer te gek!

Zwerfkei

10:00

AL

Campingvriendjesclub - We maken een koe, wij weten wel hoe!

Zwerfkei

10:30

8+

Smokkelspel - Snel! Dan win jij misschien het smokkelspel wel!

Veld zwembad

10:30

8+

Tafeltennis - Rond de tafel spelen wij, ben jij er ook bij?

Zwerfkei

11:00

AL

Kerkdienst. Dhr. J.T. Janssen & muz. begeleiding: Dhr. J. Kroeske Dhr. M.K. Onrust

Zwerfkei

11:00

AL

Themadag (incl. ranja en patat) - Opgeven kan tot ma. 18:30 uur. Kosten: € 2,-.

Zwerfkei

13:30

AL

Spelenkermis - Laat me je dit vertellen... vanmiddag doen we meerdere spellen!

Veld zwembad

13:30

AL

Oud Hollandse Spelen - Je hoeft je niet te vervelen, we spelen Oud Hollandse Spelen!

Veld zwembad

15:30

6+

Happy Hippo - Nijlpaarden eten heel graag, maar zijn ze nou eigenlijk traag?

Veld zwembad

14:30

10+

Boogschieten - Opgeven kan tot 12 uur in de Zwerfkei. Kosten: € 5,-.

Zwerfkei

19:00

AL

De avonturen van Bonk & Bikkeltje - Wat kijkt Bonk zuur! Was die pet zo duur?

Zwerfkei

15:30

6+

Levend Koehandel XXL - Ruil jij de koe voor een haan? Ik zou maar snel gaan!

Veld zwembad

20:00

12+

Voetbal - 12+ en volwassenen laat je zien? Ben jij de nieuwe Robben misschien?

Zwerfkei

19:00

AL

De avonturen van Bonk & Bikkeltje - Wat is het ook een kei! Voor jullie staan we in de rij!

Zwerfkei

20:00

18+

Oma-weet-raad Quiz - Weet jij hoe je wijn uit je broek krijgt? Zien of je qua punten stijgt!

Brasserie

OERRR Waterbeestjes vangen
In het ven bij het bezoekerscentrum leven vele
waterdiertjes. Ga je mee op onderzoek naar deze
diertjes. Iedere vrijdag tot 23-8 van 13-15.30 uur
bij bez.centrum Dwingelerveld. Vanaf € 1,50

