Sommersjov uge 28
Wærket´s faciliteter – Vandwærket, Snegleland, Boldwærket og Kraftwærket
Har åbent hver dag kl. 9.30-19.30
Kondi-bingo – hele ugen
Sjov aktivitet for hele familien. Præmier på spil…
Pladerne købes i butikken – 5 kr. pr. plade. Ruten er ca. 4 km lang. Starter og slutter ved campingpladsen.
Mandag
Kl. 10:00-11:30: Tur til stranden hvor vi samler sten og skaller, som vi senere kan male på.
Husk, evt. pose til indsamlede skatte. Vi mødes ude foran kiosken. Det er gratis at deltage
Kl. 14:00-16:00: Vi maler på vores indsamlede sten og skaller. Gratis
(Der vil være stadig være muligfor for at komme og deltage, hvis man ikke nåede formiddagens strandtur)
Tirsdag
Kl. 9-10:00 Vandgymnastik i Vandwærket
Uden tilmelding. Pris 40 kr. pr. person
Kl.: 10:00-11:30: (Gratis) Vi er sporty over hos Boldwærket. Kom og vær med, vi spiller en omgang rundbold.
(Alle kan være med, men børn under 6 år bedes medbringe en voksen).
Kl.: 13:30-15:30: CUPCAKE pyntning
Kom og pynt dine helt egne lækre cupcakes. Der vil være topping i alle farver, krymmel i lange baner og glimmer overalt! Det bliver en
kagefest. Alle kan være med, men børn under 12 år bedes medbringe en voksen. Pris: 25 Kr. pr. kage
HUSK: Tilmelding i kiosken senest d. 11/7-22
Onsdag
Kl. 09.00-17.00: KREA-DAG
Hele dagen vil der være mulighed for at være kreative i pladsens TV/opholdsrum.
Der vil være mulighed for at tegne, lave perleplader, lave armbånd/halskæder og klippe og klistre.
Kl.: 18.00 Fælleshygge, spisning og musik i ”Grill hytten”
Vi starter grillen kl. 18 – medbring din egen madkurv. Kl. ca. 19.30 live musik v/ Christian Stausholm
Kl.: ca. 21.00
Der vil efter spisning være mulighed for at købe en gammeldaws isvaffel med ægte, hjemmelavet, thyborønsk FJAMS.
Torsdag
Kl. 9-10:00 Vandgymnastik i Vandwærket
Uden tilmelding - Pris 40 kr. pr. person
Kl. 09:00-17:00: Natur-bingo. Kom og hent din bingo-pladen i kiosken. Det er gratis at deltage.
Hvis du finder alle tingene på pladen, kan du gå i kiosken og hente en præmie.
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Kl. 19:00-21:00: Bålhygge på pladsen bålplads. Gratis
Der vil være mulighed for at lave regnbuesnobrød og smores (chokoladekiks og skumfiduser).
Der vil ligeledes være mulighed for at købe kaffe, kold øl og sodavand.

Fredag
Kl. 16:00-17.30: lav din egen cheesecake i glas
Dessert-biksen er åben. Kom og lav din egen cheesecake i glas. En let og lækker sommerdessert, som passer perfekt til campingferien.
Alle kan være med, men børn under 12 år bedes medbringe en voksen. Pris: 30 Kr. pr. dessert, 4 stk. 100 Kr.
(HUSK: Tilmelding i kiosken senest d. 14/7-22)

Lørdag
Kl. 09:30-11:30: Figurkage-kursus
Lær at lave din helt egen Gurli eller Gustav Gris kage. Alle kan være med, men børn under 12 år bedes medbringe en voksen. Kagen laves af
klassisk lagkagebund, pyntes med glasur, snoller og bær. Pris: 75 Kr. pr. kage.
HUSK: Tilmelding i kiosken senest d. 15/7-22 - Max 6 deltagere – kun for gæster i camping- og hyttebyen.
Kl. 19:30 fra receptionen: En ægtet thyborøn-aktivitet hele året er en tur rundt æ dæmning.
Vi mødes ved kiosken på campingpladsen, hvor vi i samlet flok går med dæmningen ned mod havnen. Vi laver et pitstop hos en af de lokale
is-steder. Her kan købes en forfriskning, for egen regning, inden vi igen går hjemad mod campingpladsen. Turen er ca. 5 kilometer lang og
forgår mest på asfalt, men også på grus, sand og trapper. (Kan nemt klares med barne/klapvogn) Det er gratis at deltage.

