
Zaterdag 25 juli 2020 

Vandaag is het animatieteam een dag vrij, maar de  

vrijwilligers van Team de Waay organiseren: 

14:00 Bingo 

Let op! Er kunnen maar be-

perkt aantal personen mee 

doen in de hooimijt.  Dus 

helaas, vol=vol. 

Hooimijt 

Zomer week 3; 25 t/m 31 juli  

Zondag 26 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

Papier en een schaar,  

alles ligt al klaar! 

11:00 Stand in de mand 8+ Achterveld 

En de bal is voor... 

14:00 Pictionary  5+ Hooimijt 

Raad jij de tekening in één keer? 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalrond theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Dit theaterfeest wordt weer dolfijn,  

hier moet je zeker bij zijn! 

20:30 Panna voetbal 10+ Achterveld 

Doe met ons mee! 

Maandag 27 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Vandaag worden we hipper,  

we maken onze eigen knutselslipper! 

11:00 Waterspelletjes  8+ Achterveld 

Spieter, spetter, spater, we spelen spelletjes met water! 

14:00 ABC spel Achterveld 

A,B,C, doe jij mee?  

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

17:30 Kinderboerderij open tot 18:00 Kinderboerderij 

Kom jij de dieren aaien? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Mini Disco (tot 19.20) Buitentheater 

Ja, ja daar zijn ze weer. Waar is het feestje deze keer? 

19:30 Vossenjacht XL omgeving  Hooimijt 

Inschrijven in de receptie voor 16:00, het liefste per groep. 

Per groep minimaal 1 volwassene. 

Wees er snel bij want vol=vol. 

 

Dinsdag 28 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Iedereen is net van bed, dat wordt dikke pret! 

11:00 Flessenvoetbal 8+  Achterveld 

Neem je eigen fles mee!  

14:00 Time challenge Achterveld 

Let op de tijd anders krijg je spijt! 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Heb jij ze al gezien? Ze hebben pret voor tien! 

20:30 Waterpolo 10+ Zwembad 

Ben jij de snelste van het stel? Dan red jij het wel! 



Woensdag 29 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Hutsel, knutsel, frutsel, maak jij de mooiste knutsel! 

11:00 Schrikbal 8+ Achterveld 

Schrik net voor dat ronde object, dat doe jij dit spel perfect! 

13:00 Zeemeerminnen zwemles Achterveld 

Heb jij altijd als een zeemeermin willen zijn? Geef je snel op in de  

receptie! De kosten zijn €4,00 per kind, minimum leeftijd 8 jaar.  

Zwemdiploma A verplicht. Er kunnen maximaal 30 kinderen mee-

doen in groepen van 10! Het zwembad wordt voor de helft afgezet.  

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Springen, dansen, heen en weer. Op de kop en nog  een keer.  

20:30 Doen, durven, waarheid 12+ Hooimijt 

Waar kies jij voor? 

Donderdag 30 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

Vandaag gebruiken we scharen en papier,  

we maken ons eigen lievelingsdier! 

11:00 Vlaggenroof 8+ Achterveld 

We spelen vlaggenroof, wees erbij! 

14:00 Cool games 6 t/m 11 jaar Achterveld 

Bubbelbal, Monsterbasketbal & Archery tag 

16:00 Cool games 12+  Achterveld 

Bubbelbal, Monsterbasketbal & Archery tag 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Gezellig om zeven uur, tijd voor een gloednieuw avontuur! 

20:30 Jachtseizoen 10+ Achterveld 

Ren voor je leven, wanneer de politie je straf gaat geven! 

Slecht weer: Kom toch! We zorgen altijd voor een vervangende activiteit.  

Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 

Vrijdag 31 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Heb jij creatief talent? Zorg dat jij erbij bent! 

11:00 Ren je rot 8+ Achterveld 

Rennen maar!! 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

16:00 Voetbaltime 8+ Achterveld 

Knallen met die ballen! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Zullen ze het nu eens leren? Het blijven toffe peren! 

20:30 Horror obstacle run 12-18 jaar Achterveld 

Zombies lopen overal, pas op elk obstakel! 

Opgeven in de receptie voor 16:00, €1,00 per deelnemer 

 


