
Zaterdag 11 juli  10.00 uur Start van het Happy Bees programma zie bijgevoegd programma 

   20.30 uur Potspel, inleg € 1,00 het kastje staat op het biljart en op 1,5 meter  

     kunt u op het terras uw beurt afwachten (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zondag 12 juli  14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes)  

   15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Maandag 13 juli 21.00 uur Bingo alleen bij droog weer, op het terras, voetbalveld en veld 2, neem zelf 

     uw stoel mee, en zoek een plekje op afstand, op het voorblad staat alle info 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Dinsdag 14 juli  11.00 uur tot 16.00 uur kunt u starten met de wandelbingo voor alle leeftijden,      

    restant bingonummers om 17.00 uur op het terras (kaartje € 1,00) 

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Woensdag 15 juli 21.00 uur Coronaborreltijd op 1,50 meter voor € 1,50 (per consumptie) zie voorblad 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Donderdag 16 juli 21.00 uur Bingo zie hoe en waar op uitleg voorblad  

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  

 

Vrijdag 17 juli  21.00 uur Darten voor volwassenen inleg € 1,00 p.p. zie uitleg op voorblad 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zaterdag 18 juli  hele dag Fietstocht uitgezet door Jan, kom de route halen in het Slakkenhuis 

21.00 uur Opening bouwvak Coronastijl…. Kom gezellig met eigen stoelen naar het 

voetbalveld, neem wat te knabbelen mee, en voor de bitterballen zorgen wij 

 ook is een kaarsje gezellig, voor muziek (niet te hard) zorgen wij en u wordt 

 van drankjes ( op consumptiemunten) voorzien door onze bediening ! 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zondag 19 juli  14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 

15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 

   18.30 uur tot 20.00 uur Dames vissen 

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Maandag 20 juli 10.30 uur Zwemmen in de Oldemeyer vanaf 13 jaar wie wil rijden? wel even zondag  

    komen opgeven ivm aantal auto’s (zie voorblad) 

21.00 uur Bingo (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Dinsdag 21 juli  11.00  tot 16.00 uur wandel bingo voor iedereen, kaartje €1,00 per stuk 

     restant bingonummers om 17.00 uur op het terras 

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Woensdag 22 juli 11.00 uur Knutselen voor volwassenen met een broodje….max 25 personen kom  

     opgeven, de onkosten zijn € 5,00 per persoon. 

19.30 uur De poppenkast sliert komt je weer halen, helaas geen volwassenen binnen  

  tijdens de voorstelling 

21.00 uur Coronaborreltijd op 1,5 meter voor € 1,50 per consumptie (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 



 

 

Donderdag 23 juli hele dag Vistrappen fietstocht met vanaf 17.00 uur heerlijke vismaaltijd op het 

     terras van het Slakkenhuis, gaarne opgeven voor 20 juli, per persoon € 8,00 

     de route is ongeveer 37 km, niet fietsen wel eten kan ook, gaarne ff melden 

21.00 uur  Bingo (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Vrijdag 24 juli  21.00 uur Darten inleg € 1,00 (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zaterdag 25 juli hele dag Wandeltocht 10 km. super mooi !!   

   20.30 uur Potspel inleg € 1,00 p.p. (zie voorblad 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zondag 26 juli  14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 

15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers) 

   16.00 uur tot 17.00 uur viswedstrijd voor de jeugd 

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Maandag 27 juli 10.30 uur Zwemmen in de Oldemeyer wie wil rijden ?zondag opgeven (zie voorblad)  

21.00 uur Bingo (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Dinsdag 28 juli  hele dag Fietstocht in aardbeien stijl… bij terugkomst een heerlijke aardbeien ijscoupe 

     voor € 3,50 de route is ongeveer 28 km. 

   16.00 uur voor de jeugd vanaf 13 jaar….Milkshake spel melden op voetbalveld 

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Woensdag 29 juli 14.00 uur  Zwembadspelletjes  

   19.30 uur Poppenkast 

21.00  uur Coronaborreltijd op 1,5 meter voor € 1,50 per consumptie(zie voorblad) 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Donderdag 30 juli 16.00 uur Uitleg en starttijden autopuzzeltocht op voetbalveld en terras 

21.00 uur Bingo (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Vrijdag 31 juli  21.00 uur Darten inleg € 1,00 p.p. (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  

 

Zaterdag 1 augustus 20.30 uur Potspel inleg € 1,00 p.p. zie voorblad) 

Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zondag 2 augustus 09.30 uur Autopuzzeltocht met om 22.00 uur de uitslag op voetbalveld (bij goed weer) 

     Gelukkig kan de autopuzzeltocht wel doorgaan, gaarne opgeven voor 27 juli 

           Kosten per auto € 5,00  

 

           

      

 

 



 

 

 

Maandag 3 augustus 10.30 uur  Zwemmen in de Oldemeyer wie wil rijden ? zondag opgeven (zie voorblad) 

18.00 uur tot 19.30 uur viswedstrijd voor de heren 

21.00 uur Bingo (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Dinsdag 4 augustus hele dag ei-kip…fietstocht vanaf 17.00 uur een bijpassend menu voor € 6,00 p.p. 

     Kom even opgeven voor 1 augustus, de route is ongeveer 30 km. 

   16.00 uur voor de jeugd vanaf 13 jaar is er watervolleybal of zoiets….    

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Woensdag 5 augustus 14.00 uur een Ballen…speurtocht, doe je voetbalschoenen aan!  

     Voor alle jeugd , melden op voetbalveld 

19.30 uur Poppenkast 

20.00 uur Veld Quiz, geef je veld op met een team van 4 volwassenen op terras 

21.00 uur Coronaborreltijd op 1,5 meter voor € 1,50 per consumptie 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Donderdag 6 augustus 21.00 uur Bingo (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur  

 

Vrijdag 7 augustus   Laatste keer Happy Bees 

   21.00 uur Darten inleg € 1,00 (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zaterdag 8 augustus 21.00 uur Einde bouwvak met 2 drankjes voor 1 consumptiemunt, wel op afstand  

     wij zorgen voor de muziek en de bediening, neemt u weer een stoel mee,  

     want als terras vol is dan gaan we naar het voetbalveld…   

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

Zondag 9 augustus 14.00 uur Kinderbingo voor de kleintjes t/m 6 jaar (met plaatjes) 

15.00 uur Jeugdbingo voor de jeugd van 7 t/m 12  (met nummers)  

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Maandag 10 augustus 21.00 uur Bingo (zie voorblad) 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur       

  

Dinsdag 11 augustus 14.00 uur Waterspelletjes, kom naar het zwembad 

     Slakkenhuis vanaf 19.00 uur gesloten 

 

Woensdag 12 augustus 21.00 uur Coronaborreltijd op 1,5 meter voor € 1,50 per consumptie 

     Slakkenhuis geopend tot 24.00 uur 

 

vanaf donderdag 13 augustus is het Slakkenhuis geopend van 12.00 tot 19.00 uur (dus s ‘avonds gesloten)  

Na zondag 16 augustus is de keuken van het Slakkenhuis alleen nog op de zaterdag en zondag geopend van 12.00 tot 

19.00 uur en vrijdags de snackbar van 17.00 tot 18.30 uur 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 “corona” PROGRAMMA 2020 
Belangrijke mededeling betreft: AED  (defibrillator)  

Bij onwel wording belt u ten alle tijde: 

                             06 – 513 521 37    (=mobiele nummer Marja – receptie) 

Marja en Kees zetten dan alles in gang om zo snel mogelijk bij u te zijn met de AED en de nodige hulp van ons 

speciale hulpteam (allen volledig aed opgeleide mede campinggasten) 

Belt u ook 112, vergeet dan niet om dit op hetzelfde mobiele nummer te melden, zodat de hulpdiensten kunnen 

worden opgevangen, en de slagbomen kunnen worden open gezet. 

Nog een paar opmerkingen: 

 Houd altijd de doorgangen vrij. 

 Bij nood  …. Meld dit ook bij de receptie 06-513 521 37 (zet dit nummer vast in uw mobiele telefoon) 

 Bij het bellen van 112 is het adres hier: Camping Laarbrug, Vilsterseweg 2, Vilsteren 

                                                0529- 452716 mobiel 06-513 521 37 

Nog wat mededelingen betreffende het programma:  
Karretjes, brengt u deze direct na gebruik weer terug, we hebben er maar 7 

Snoeien, dit is in de zomervakantie verboden 

Barbecueën, zorg dat u water bij de hand heeft, Vuurkorven, zijn verboden dit ivm dwarrelend as en brandgevaar. 

Honden, laat een ander geen last hebben van uw huisdier dit betreft zowel de drollen als het geblaf, 

en houd ze op uw plek, de honden dienen altijd op het terrein aangelijnd zijn !!  

Deelname activiteiten: dit is voor eigen risico, en alleen voor campinggasten (of in overleg) 

Honden dolterrein, hier mag uw hond los, alleen laat hem hier niet poepen, en blijf erbij. 

Geld kostende activiteiten, gaarne direct bij opgave te voldoen. 

Aanhangwagen, zet deze niet op een parkeerplek ! (kom even overleggen) 

Internet: 
In de vakantie toch mailen of surfen over het net, dat kan met het draadloos internet op de camping, u kunt bij de 

receptie of in het Slakkenhuis een kaart kopen, per maand € 23,= week € 13,= dag € 4,= 

Kringloop het snuffel laartje vanaf 4 juli weer open: 
Hier vind u van alles te koop, en de opbrengst is voor ’t Olde Manegepeerd, u mag ook (verkoopbare) spullen brengen 

Openingstijden: zaterdags  van 15.00 tot 16.00 uur (naast onze werkplaats en heren toiletten) 

Prikborden: 
Houdt u deze goed in de gaten alle wijzigingen en andere info wordt via deze borden en de camping app bekend gemaakt. 

Happy Bees: 
Dit jaar organiseert Happy Bees bijna alle kinderactiviteiten, zie overzicht aan dit programma geniet, maar ook in dit 

programma staan nog diverse activiteiten vermeld, alles blijft gratis zolang de bingo dit kan blijven opbrengen.  

Openingstijden het Slakkenhuis: 
van 4 juli tot 16 augustus:  keuken van 12.00 tot 19.00 
 (eventueel wijzigingen voorbehouden of vermeld in het programma) 
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Voorblad programma 2020 

Aangepast “Corona” programma hier de regels……. 
* kinderen t/m 12 jaar geen afstand regels 

* jeugd van 13 t/m 18 jaar bij sport en bewegingsactiviteiten is onderling afstand niet nodig 

   maar wel 1,5 meter afstand tot degene die de activiteit begeleid  

* leeftijd vanaf 18 jaar hier dient men 1.5 meter afstand te houden 

Hoe gaan we het doen?...... 

Bingo 

*Gaat alleen door bij droog weer 

* Neem uw eigen stoel en eventueel tafel mee en zoek een plekje op, dit kan op het voetbalveld, 

    Veld 2 of op het terras, maar wel op de juiste afstand 

* Vanaf het terras worden de bingonummer omgeroepen 

* De bingo kaartjes kunt u vanaf 12.00 uur al kopen in het Slakkenhuis (zodat we geen rij hebben) 

* en bij bingo…..hard roepen  
 
Darten 

* gaat alleen door bij droog  weer 

* maximaal 12 deelnemers (kom even opgeven)  

* zoveel mogelijk blijven zitten  

 

Potspel 

* om 20.30 uur opgeven, zodat we om 21.00 uur kunnen starten 

* op het terras je beurt afwachten, zoveel mogelijk blijven zitten en dit natuurlijk op afstand 

 

Corona borreltijd (van 21 tot 24 uur) 

* helaas geen gasten aan de bar, dus op 1,5 meter op een stoel op terras of binnen (vol is vol) 

* prijs consumptie € 1,50 (heel toepasselijk…) (dus geen happy hour) 

 

Oldemeyer zwemmen 

* het buitenbad in Ommen zal gesloten blijven 

* om de grotere jeugd toch tegemoet te komen, kunnen ze in groepsverband naar de Oldemeyer, maar 

    dan hebben we vervoer nodig voor zowel heen en terug (wij zullen de benzinekosten vergoeden) 

* het verzoek om de zondag ervoor even op te geven wie er mee gaat en wie er wil rijden? 

 

Het is een rare tijd, we willen dat u zich prettig en veilig voelt ! Wij doen ons uiterste best en hopen ook 

op uw medewerking en begrip. Dus bij gezondheidsklachten blijf thuis !  

 

Houdt rekening met elkaar, ook wat betreft het geluid als u gezellig buiten zit, dit geldt ook voor de 

Jeugd !! De jeugd kan na 22.30 uur aan de voorzijde van het Slakkenhuis gaan zitten of in Pinky, maar niet 

op de camping, want dat veroorzaakt overlast en daar heeft niemand wat aan. 

 

Alle activiteiten zullen zo veel mogelijk buiten worden gehouden, dus bij regen gaat het niet door  

(bij twijfel kom vragen). 

 

 


