
DONDERDAG 21 MEI 2020 

Hemelvaartsdag  
10:00 
11:15* 

Knutselclub in de Hooimijt 

Tijd voor het  knutsel uur! 

14:00  
14:45* 

Stoepkrijt strijd voor de kinderboerderij 

Kom allemaal op tijd, we maken kunstwerken  
met stoepkrijt. 
16:00 
16:45* 

Bizarre Bootcamp op het achterveld 

Een bootcamp met bizarre elementen 

19:00  Theaterfeest in het buitentheater 

Een half uurtje pret voor de allerkleinsten tot 8 jaar.  

20:00 Minidisco in het buitentheater 

Een half uur gek doen. Deze activiteit is van 8 tot en met 
12 jaar. 

VRIJDAG 22 MEI 2020 

10:00 
11:15* 

Knutselclub in de Hooimijt 

Tijd voor het  knutsel uur! 

14:00 
14:45* 

Super stabal op het achterveld 

 Hoor je je naam? Ik zou maar snel gaan staan. 

17.30 
18:00* 

Kinderboerderij open 

De dieren lusten graag een stukje fruit,  
en erna  ook nog  wel wat beschuit 

19:00 Theaterfeest in het buitentheater 

Een half uurtje pret voor de allerkleinsten tot 8 jaar.  

20:00 Record bal  op het achterveld 

Wie het verst de bal kan vangen zet een record. 
Deze activiteit is van 8 tot en met 12 jaar 

ZATERDAG 23 mei 2020 

10:00 
11:15* 

Knutselclub in de Hooimijt 

Kom maar snel uit je bed, want het is weer dikke pret! 

16:00 
16:45* 

Flessen bowling op het achterveld 

Dit spel gaat om precisie. Hoe vind je die? 

19:00 Theaterfeest bij het buitentheater 

Een half uurtje pret voor de allerkleinsten tot 8 jaar.  

20:00 Candy Crushtocht start  bij de hooimijt 

Dit wordt een toffe tocht, precies wat je zocht. 
Deze activiteit is van 8 tot en met 12 jaar. 

ZONDAG  24 mei 2020 

10:00 
10:15* 

Knutselclub in de Hooimijt 

Lekker bezig , dan heb je zeker plezier!   

13:00 
 

Levend ganzenbord op het achterveld 

Dit ken jij zeker wel? We maken het tot een 
levend spel.  
Deze activiteit is van 8 tot en met 12 jaar 

14:30 Kinderpret op het achterveld 

Een half uurtje pret voor de allerkleinsten tot 8 
jaar.  

Deelname aan alle Activiteiten gaat via inschrijving. 

 Lees op de achterzijde hoe dit allemaal in zijn werk gaat. 

Hemelvaart 2020 

* Als de eerste shift vol zit, komt er een tweede shift.  



Animatie op de camping  

In verband met Corona houden we ons aan de richtlijnen tijdens alle activiteiten van het animatie programma op 

de camping . 

• Bij klachten mag er niet worden deelgenomen aan de activiteit. 

• Alle activiteiten zijn voor kinderen tot en met 12 jaar. 

• Toeschouwers ouder dan 12 jaar zijn niet toegestaan.  

• Indien een kind gebracht moet worden doe dat dan alleen. 

• Ons animatieteam houd 1,5 meter afstand. 

• Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. 

• We delen de activiteiten in kleinere groepen op, om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. 

 

Deelnemen aan de activiteiten doe je zo: 

• Altijd van te voren inschrijven: de dag van te voren tussen 16:00 en 17:00 uur  

 in de receptie of telefonisch 0481-421256. 

• Ga van te voren naar je eigen toilet en was je handen. 

• Volg altijd de instructies van de entertainers op (bijvoorbeeld  

 waar je mag zitten of dansen). 

 

Doe je met ons mee? Deelname is op eigen risico. 

Online Camping animatie  

De vakantie loopt misschien een beetje anders dan je had verwacht. Onze activiteiten zijn aangepast aan 
de laatste regels. 

Je kunt daarom ook genieten van het online animatieprogramma! Wij hebben voor jou een animatiepro-

gramma met héél veel leuke knutsels, spelletjes en dansjes! Zit jij er al klaar voor in de eigen caravan, cam-
per of huisje. 

Ga naar smilesunlimited.nl  of scan de QR code 

https://smilesunlimited.nl/

