Welkom op
Vakantiepark Leukermeer
Recreatieprogramma
Vrijdag
21.00 uur

Zaterdag
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 12.00 uur
14.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

19.00 uur

19.30 – 20.15 uur
21.00 uur
21.00 uur

21.00 uur

Disco Night. Iedereen is van harte welkom
in de discotheek onder ons restaurant.

Danspret bij de kidsclub. Dansen is leuk! Daarom beginnen we
daar de dag mee!
Spelinstuif. Leef je uit met deze spelletjes! Kom maar gauw naar de
kidsclub!
Knutselfeest. Iedereen opgelet, het is tijd voor knutselpret.
Dit gaat om 10.45 uur beginnen met alle vriendjes en vriendinnen!!
Waterpolo in het binnen of buitenzwembad. Wie gooit als eerste
de bal in het net? Dat wordt spannend. Doe allemaal mee in het
zwembad!
Ponyritjes op het voetbalveld. Kom allemaal naar het voetbalveld
om een super leuk rondje te maken op een échte lieve pony voor
maar € 0,50 per rondje.
Ren je rot. Kom allemaal naar het voetbalveld om mee te doen met
een super sportief spel! Zodra je het goede antwoord weet ren je
naar de overkant. Wie blijft als laatste over? Iedereen mag
meedoen!
Schatertheater. Twee gekke typetjes die allerlei grappige dingen
meemaken! Kom het zien in de grote speeltuin. Daarna gaan we
gezellig met z’n allen naar de …
…Kinderdisco onder het restaurant. Wat een feest! Je allerleukste
liedjes en de aller-gezelligste dansjes in de allerleukste discotheek.
Bosspel. Verzamelen om 21.00 uur bij de kidsclub! Wie durft er
mee te doen met dit super spannende spel?
Disco Night. Een heerlijke en vooral gezellige avond uit in onze
discotheek.
Gezellige Surprise Party! Onze muzikale man heeft de opdracht
gekregen om voor deze avond de te gekste, hipste, swingendste,
leukste, gezelligste band te boeken van dit seizoen!
Kom allemaal naar Beachclub Leukermeer om lekker te dansen,
drinken en te zingen.

Zondag
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 12.00uur

Danspret bij de kidsclub. Doe gezellig mee met dit dans
kwartiertje! Springen, dansen, zingen!
Spelinstuif. Vandaag gaan we weer super leuke spelletjes doen bij
de kidsclub!
Stoere Hand Draak. Een draak maken van je handen, ja dat kan
echt! Maak hem mee in de kidsclub in de grote speeltuin.

Vanaf 10.00 uur

Banaanvaren. Kei leuk!! Geef je vanaf 10.00 uur op bij de On Board
Wakeboarding Kiosk op het strand á € 9,00 p.p.
(Of bel Patrick: 06-26364119).

13.00 – 15.00 uur

Rondvaart vanuit Well. Aan boord van de rondvaartboot de
‘’Filia Mosae’’ maakt u een prachtige tocht van ongeveer 2 uur.
Een boeiende tocht over de Maas en ook het Leukermeer.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. Volwassenen € 10,00 en
kinderen van 4 t/m 11 jaar € 7,00.
Instappen in Well, Grotestraat 11.
Rups Estafette. Laat de rups niet omvallen en kruip het hele
parcours af! Wat een pret! Neem iedereen mee, dan maken we een
héééle grote rups!
Tafeltennistoernooi in de grote speeltuin. Geef je op bij de
receptie en kom om 16.00 uur naar de tafeltennistafels.
Schatertheater bij de kidsclub in de grote speeltuin. Het wordt
weer lachen vanavond! Jij komt toch ook weer!
Voetvolley op het volleybalveld. Raak de bal niet met je handen
aan maar gewoon lekker met je voeten!
Dat is even wennen maar wel erg leuk!
Disco Night. Lekker feesten in de discotheek,
dat wil toch iedereen!

14.00 uur

16.00 uur
19.00 uur
20.30 uur

21.00 uur

Maandag
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 12.00 uur

Danspret bij de kidsclub. Even lekker swingen met z’n allen.
Spelinstuif. Heb jij ook zin om actief te zijn? Dat kan met deze
spelletjes!
Knutselpret tot en met! Kom allemaal naar de kidsclub in de grote
speeltuin. Dan maken we er een fantastisch feestje van!!

12.00 - ± 17.00 uur
GEZELLIGE BRADERIE OP ONS PARK.
Iedereen is van harte welkom!
Kom zeker een kijkje nemen op deze gezellige markt !!

13.30 uur

16.00 uur

Sloepvaren en wandelen. Geef je gratis op bij de receptie en ga
mee met onze echte reddingssloep. U wordt naar de overkant van
het meer gebracht. Hier ligt het prachtige ‘Reindersmeer’ met een
heel leuk speelbos. U wandelt vanuit daar weer terug naar de
camping in ongeveer een uur.
Voetbal. Lekker met z’n allen een balletje trappen op het
voetbalveld! Voor alle leeftijden!

18.00 uur

Laserbattle. Geef je op bij de receptie om mee te doen met een
super gave Laserbattle in het speelbos. Voor iedereen vanaf 6 jaar.
De kosten zijn € 6,00 per persoon. Graag van tevoren op geven en
betalen bij de receptie. Dit is nog véél leuker dan een
computerspelletje! Vanaf 17.45 uur de eerste groep verzamelen op
het sportveld!

19.00 – 19.55 uur

Body Blast (buik-benen-billen training) in More2BFit. Koop
uw sportkaarten van tevoren bij de receptie á € 3,50 per stuk. Of
een tienrittenkaart voor maar € 27,50.
Schatertheater. Lekker lachen en gek doen bij de kidsclub in de
grote speeltuin. Kom allemaal!
Kinderdisco onder het restaurant. Kom allemaal lekker dansen
in de discotheek onder ons restaurant!
Small Group Training in More2BFit. Pittige training in kleine
groepen gericht op conditie en kracht. Koop uw sportkaarten van
tevoren bij de receptie á € 3,50 per stuk.
Smokkelspel in het speelbos. Een spannend spel waarbij je
probeert te smokkelen zonder getikt te worden. Kom allemaal om
21.00 uur naar de kidsclub in de grote speeltuin.
Disco Night. Een super leuke avond uit in de discotheek onder ons
restaurant.

19.00 uur
19.30 uur
20.00 – 20.55 uur
21.00 uur

21.00 uur

Dinsdag
09.30 – 10.20 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 12.00 uur
13.00 uur
15.00 – 17.00 uur

FitPlus (55+). Koop uw sportkaarten van tevoren bij
de receptie á € 3,50 per stuk.
Danspret bij de kidsclub. Een soort van
ochtendgymnastiek, maar dan nog gezelliger!
Spelinstuif. Zien we je weer bij onze leuke spelletjes?
Creatieve knutsels. Kom allemaal naar de kidsclub in de grote
speeltuin en knutsel gezellig met ons mee!
Kinderbingo in de disco. Voor € 2,50 kun je alle rondes meedoen
en héle leuke prijzen winnen! Veel succes en vergeet niet je pen
mee te nemen!
Mobiele Klimrots in de buurt van het binnenzwembad. Kom
allemaal GRATIS klimmen op deze hoge klimrots. Heb je geen
hoogtevrees? Kom het bewijzen en klim zo hoog als je kunt in deze
gave klimrots. Tot zo!

19.00 uur
19.00 – 19.55 uur

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur

Woensdag
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 12.00 uur

12.00 – 14.30 uur

13.00 – 15.00 uur

16.00 uur

19.00 uur
21.00 uur
21.00 uur

Schatertheater bij de kidsclub. Hé, hallo, wie zie ik daar? Geef me
maar een hand, dan gaan we met z’n allen naar theaterland!
Bodyshape in More2BFit. Een heerlijke combinatietraining van
aerobics en spierversterkende oefeningen met accent op buik,
benen en billen. Koop uw sportkaarten van tevoren bij de
receptie á € 3,50 per stuk.
Kampvuur op het strand. Lekker gezellig en romantisch bij het
kampvuur zitten voor iedereen! Kom lekker naar het strand bij de
kiosk.
Disco Night. Cool dansen in de discotheek onder het restaurant.
Voetjes van de vloer: LIVE DJ. Vandaag gaan de voetjes van de
vloer! Met deze toffe DJ gaat het dak eraf in de brasserie.
Gratis entree! Kom allemaal naar Beachclub Leukermeer om
lekker te dansen, drinken en te zingen.

Danspret bij de kidsclub. Even dansen
en dan met een goed gevoel de dag in!
Spelinstuif. Wat voor spelletjes zullen we vandaag gaan doen?
Decors voorbereiden & knutselen. Voor de show van
morgenavond gaan we te gekke decors en nog veel meer maken! En
natuurlijk ook lekker knutselen!
Wipe it Out. Doe allemaal mee op het sportveld op deze super gave
WIPE IT OUT. Het is helemaal GRATIS! Dus kom snel en doe maar
mee!
Rondvaart vanuit Well. Aan boord van de rondvaartboot de
‘’Filia Mosae’’ maakt u een prachtige tocht van ongeveer 2 uur. Een
boeiende tocht over de Maas en ook het Leukermeer. Kaartjes zijn
verkrijgbaar bij de receptie. Volwassenen € 10,00 en kinderen van
4 t/m 11 jaar € 7,00. Instappen in Well, Grotestraat 11.
Oefenen voor de ‘Mini Playbackshow’ van morgenavond. Kun je
goed zingen, lekker dansen en nog veel meer? Dan ben je van harte
welkom! Geef je op bij het animatieteam en kom om 16.00 uur naar
de kidsclub om te oefenen voor morgenavond!
Kooktheater bij de kidsclub. Neem je koksmuts maar mee want
we gaan heerlijk kokkerellen!
Disco Night . Vier je vakantie in de discotheek! Echt heel gezellig!
SUPERBINGO in ons restaurant.
Voor maar € 7,00 kunt u alle rondes meedoen en prachtige prijzen
winnen. Veel succes en vergeet niet uw pen mee te nemen.

Donderdag
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 12.00 uur

Danspret bij de kidsclub. Ken jij deze piratendansjes
al? Kom maar snel, dan leren we ze je aan.
Piraten Spelinstuif. Alles staat weer klaar, jij doet toch ook mee?
Piratenknutsels. Kom allemaal naar de kidsclub om leuke
piratenknutsels te maken.

Vanaf 10.00 uur

Banaanvaren. Kei leuk!! Geef je vanaf 10.00 uur op bij de On Board
Wakeboarding Kiosk op het strand á € 9,00 p.p.
(Of bel Patrick: 06-26364119).

14.00 uur

Piraten Spelletjes & Schminken. Kom lekker naar de kidsclub en
doe mee met deze super leuke piraten spelletjes. Én je wordt nog
mooi geschminkt als een échte piraat.
Schatgraven op het eiland. Wie doet er mee met dit super
spannende schatgraven! Verzamelen bij de kidsclub.

16.00 uur

19.00 uur

‘Mini Playbackshow & kinderdisco
in de discotheek. Kom allemaal kijken
naar onze sterren! Ze hebben heel wat
in petto voor u! Iedereen is van harte
welkom!

20.00 uur

Bootcamp. Een intensieve groepsles in de buitenlucht waar
iedereen aan mee kan doen! Zweten. Spierpijn. Discipline. Maar
vooral… plezier! Koop uw sportkaarten van tevoren bij de receptie
á € 3,50 per stuk. Geef u op bij de fitness.
Familiespel. Kom allemaal om 21.00 uur naar de kidsclub in de
grote speeltuin om mee te doen met een super leuk familiespel.
Iedereen mag meedoen!
Disco Night. Onze discotheek is geopend! Kom gezellig dansen!

21.00 uur

21.00 uur

Fijne vakantie!!

