
 

 

 

 

Teenage-programma 
Het programma voor de kinderen van 12 

jaar en ouder! 

 

23 juli 2018 t/m 28 juli 2018 

 

 

 

 

Let op! Het programma kan nog veranderen dus 

houd hiervoor de infoborden in gaten. 

 

 



Teenage Programma 

Altijd verzamelen bij de keet tenzij anders aangegeven 

Volg ook de teenage insta! @Teenage_Noetselerberg 

 

 Dinsdag 24 juli 
15:00 Jachtseizoen 

Bekend van STUKTV, 1 team moet binnen bepaalde tijd 1 persoon 
zien te achterhalen waar om de 10 minuten de locatie van wordt 
doorgegeven, supertof spel! *Download alvast de app 

19:00 Ladies night  
Er zijn allemaal leuke standjes bij de bistro, kom 
kijken!  

20:30 Cirkeltrefbal 
Kun jij goed mikken of ontwijken? Kom dan zeker 
naar deze activiteit! 

 

 

 

 Maandag 23 juli 

13:00 Potje Handbal 
Handballen op het sportveld, doe allemaal mee! 

21:00 Keet avond 
Kom chillen, kaarten en pingpongen in de keet!  



Teenage Programma 

Altijd verzamelen bij de keet tenzij anders aangegeven 

Volg ook de teenage insta! @Teenage_Noetselerberg 

 Woensdag 25 juli 

11:00 Bootcamp 
In de ochtend ff lekker wakker worden met een 
flinke work-out! 

14:00 Keetmiddag 
Kom chillen, kaarten en pingpongen in de keet! 

20:30 Zeskamp 
De fenomenale zeskamp is er weer! Strijd met je team op 
de vette onderdelen + de opblaasbare stormbaan en wie 
weet ga jij er wel met de taart vandoor! 

 

 Donderdag 26 juli 

14:00 Badmintontoernooi 
Kun jij het beste badmintonnen? Laat maar eens 
zien in dit toernooi op het volleyballveld! 

18:30 Mountainbiketocht 
Heb je zelf een mountainbike? Zo niet dan kun je 
er een huren bij de receptie! We gaan hier een 
gave tocht maken! 

21:30 Nachtzwemmen 
Met z’n allen ’s avonds het zwembad in met 
muziek! (12+) 



Teenage Programma 

Altijd verzamelen bij de keet tenzij anders aangegeven 

Volg ook de teenage insta! @Teenage_Noetselerberg 

 Vrijdag 27 juli 

14:00 Mario kart en switch middag 
Kom mario karten op de beamer in de keet! 

18:30 Voetbaltoernooi 
Geef je op met je team of als individu voor het 
toernooi. Winnaar wint een taart! 

22:00 Dropping 
Een dropping in het bos! Regel zelf vervoer en geef 
je tijdig op zodat je een gunstig tijdslot kan regelen! 

 

 Zaterdag 28 juli 
14:00 Karten 

Karten bij Kartplaza in Nijverdal! Als je meewil geef 
je dan voor vrijdag 17 uur op! Kosten bedragen  
€ 14,50 p.p. 

20:15 Teenage Hang-out 
Kom hier chillen in de keet en het programma van 
volgende week bespreken! 

21:00 Movie night 
Kom gezellig films kijken op de beamer in de keet, 
geef aan via DM of in persoon welke films de 
voorkeur hebben. 

 


