
Wijzigingen onder voorbehoud

ZATERDAG 24 OKTOBER 

8:00 uur Weekmarkt

In het centrum van Voorthuizen
is de wekelijkse markt tot 13:00
uur. 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

10:30 uur Knutseltijd

De laatste knutselochtend van dit
seizoen...
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 Herfstvakantie

09 tot en met 24 oktober 

VRIJDAG 09 OKTOBER 

20:00 uur Klaverjassen

Iedereen die een kaartje wil
leggen is welkom. 

ZATERDAG 10 OKTOBER 

8:00 uur Weekmarkt

In het centrum van Voorthuizen
is de wekelijkse markt tot 13:00
uur. 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

9:00 uur Massage

Vandaag kunt u zich laten
masseren door een
gespecialiseerde masseuse.
Meer informatie en inschrijven bij
de receptie. 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

10:30 uur Knutseltijd

Maak jij de mooiste
herfsttekening?

20:00 uur Bingo

Er zijn leuke prijzen te winnen en
je kunt zelfs online meedoen.
Meer informatie bij Flavours. 

ZONDAG 11 OKTOBER 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

11:00 uur Fietstocht

Fietsen door de Veluwe. De
route kunt u afhalen bij de
receptie. Bij terugkomst ontvangt
u een kopje koffie/thee/fris. 

14:00 uur Filmpje pakken

Kom gezellig kijken naar een
leuke middagfilm (incl 1 bakje
popcorn pp)

15:30 uur Sjoelen

Doe je mee aan deze bijzondere
sjoelcompetitie!

MAANDAG 12 OKTOBER 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Knutseltijd

Maak je eigen paddenstoel!

11:00 uur Waterpret

1ste dag van de zwem3daagse. 

15:00 uur Paddenstoelen speurtocht

Zoek jij alle paddenstoelen op de
camping?

DINSDAG 13 OKTOBER 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Knutseltijd

Plezier met erwten!

10:30 uur Boswandeling

Met boswachter Jan vanaf de
receptie het bos in, met als
afsluiter een kopje erwtensoep.
Inschrijven kan bij de receptie en
max 15p. 

11:00 uur Waterpret

2e dag van de zwem3daagse!

14:00 uur Filmpje pakken

Kom gezellig kijken naar een
leuke middagfilm (incl 1 bakje
popcorn pp)

19:00 uur Kinderdisco

Zingen en springen in de tent
met DJ Erik D!

WOENSDAG 14 OKTOBER 

8:00 uur Weekmarkt

In het centrum van Putten is de
wekelijkse markt tot 13:00 uur.
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8:00 uur Kleindierenmarkt

Een plek waar je gezellig
overdekt rond kunt wandelen en
kunt genieten van talloze leuke
en bijzondere (huis)dieren. 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Knutseltijd

Herfsteierdoosjes maken!

11:00 uur Waterpret

Laatste dag van de
zwem3daagse!

20:00 uur Filmavond

Een spannende film voor jong en
oud!

DONDERDAG 15 OKTOBER 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken.

9:00 uur Weekmarkt

In het centrum van Barneveld is
de wekelijkse markt tot 13:00
uur.

10:00 uur Knutseltijd

Maak je eigen bos.

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

12:00 uur Pannenkoeken

Mini pannenkoekenfestijn met
Chef Erik!

19:30 uur Spelletjestijd

Diverse (ouderwetse) spelletjes
staan voor u klaar bij Flavours. 

VRIJDAG 16 OKTOBER 

8:30 uur Waterpret

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

10:00 uur Knutseltijd

Bosdieren maken!

20:00 uur Klaverjassen

Vanavond klaverjassen in
Flavours. Iedereen is welkom!

ZATERDAG 17 OKTOBER 

8:00 uur Weekmarkt

In het centrum van Voorthuizen
is de wekelijkse markt tot 13:00
uur. 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken in het grote overdekte
zwembad.

9:00 uur Massage

Vandaag kunt u zich laten
masseren door een
gespecialiseerde masseuse!
Meer informatie en inschrijven bij
de receptie. 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

10:30 uur Knutseltijd

Maak jij de mooiste
herfsttekening?

20:00 uur Bingo

Er zijn leuke prijzen te winnen en
je kunt zelfs online meedoen!
Meer informatie bij Flavours.

ZONDAG 18 OKTOBER 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

11:00 uur Fietstocht

Fietsen door de Veluwe. De
route kunt u afhalen bij de
receptie. Bij terugkomst ontvangt
u een kopje koffie/thee/fris. 

14:00 uur Filmpje pakken

Kom gezellig kijken naar een
leuke middagfilm (incl 1 bakje
popcorn pp)

15:30 uur Sjoelen

Doe je mee aan deze bijzondere
sjoelcompetitie?
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MAANDAG 19 OKTOBER 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Knutseltijd

Maak je eigen paddenstoel!

11:00 uur Waterpret

De 1ste dag van de
zwem3daagse. Geef je op bij de
receptie. 

15:00 uur Paddenstoelen speurtocht

Kun jij alle paddenstoelen vinden
op de camping?

DINSDAG 20 OKTOBER 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang banen trekken. 

10:00 uur Knutseltijd

Plezier met erwten!

10:30 uur Herfstwandeling

Met boswachter Jan een mooie
tocht door de bossen. Vertrek
vanaf de receptie en bij
terugkomst krijgt een warm kopje
erwtensoep (1pp)

14:00 uur Filmpje pakken

Kom gezellig kijken naar een
leuke middagfilm (incl 1 bakje
popcorn pp)

19:00 uur Kinderdisco

Zingen en springen in de tent
met DJ Erik D!

WOENSDAG 21 OKTOBER 

8:00 uur Weekmarkt

In het centrum van Putten is de
wekelijkse markt tot 13:00 uur. 

8:00 uur Kleindierenmarkt

Bij de MiddenNederland Hallen
in Barneveld kunt u gezellig
overdekt rondwandelen tussen
leuke en bijzondere (huis) dieren.

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Knutseltijd

Het is alweer bijna Halloween
dus we gaan maskers maken. 

11:00 uur Waterpret

Laatste dag van de
zwem3daagse!

20:00 uur Filmavond

Een spannende Halloween film
om vast in de stemming te
komen (leeftijd 16+)

DONDERDAG 22 OKTOBER 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

9:00 uur Weekmarkt

In het centrum van Barneveld is
de wekelijkse markt tot 13:00
uur. 

10:00 uur Knutseltijd

Hoeveel blaadjes tel jij?? 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

12:00 uur Pannenkoeken

Mini pannenkoekenfestijn met
chef Erik. 

19:30 uur Spelletjesavond

Diverse (ouderwetse) spelletjes
staan voor u klaar bij Flavours. 

VRIJDAG 23 OKTOBER 

8:30 uur Meters maken

Een uur lang rustig banen
trekken. 

10:00 uur Waterpret

Tot 20:00 uur is het zwembad
voor gasten van onze camping
open. 

10:00 uur Knutseltijd

Vandaag is de dag van het
sprookje. Welke sprookjesfiguur
vind jij het leukste?

20:00 uur Klaverjassen

Iedereen die een kaartje wil
leggen is welkom. 
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