
Maandag 3 mei 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Dit is niet zomaar een club,  

dit is de campingvriendjesclub!  
14:00 Estafetterace 6+ Achterveld 

Kun jij de estafette aan? Eet maar eerst een banaan. 

16:00 ABC spel Achterveld 

A, B, C, doe jij met ons mee? 

17:30 Kinderboerderij open  tot 18:00 Kinderboerderij 

Kom jij de dieren aaien? 
18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Achterveld tent 

Kom jij je vrienden weer bezoeken? Kom en  

ga ze snel zoeken.  

20:00 Voetbaltime 8+ Achterveld 

Goaaaaaaal!  

Zaterdag 1 mei 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Pak een stift, papier en een schaar,  

met deze knutsel maken we al onze dromen waar!  

14:00 Outdoor kinderbingo Achterveld 

De getallen gaan vallen, rollen met die bingoballen.  

Neem jouw eigen stift mee!  

Let op ouders! IVM corona kunnen jullie helaas niet 

mee.  
16:00 Time challenge spel Achterveld 

Let op de tijd, anders krijg je spijt. 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Achterveld tent 

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

20:30 30 seconds  8+ Achterveld tent 

Kun jij het aan dat de secondes voorbij gaan.  

 

Dinsdag 4 mei 2021 

Dodenherdenking 20:00  2 minuten stilte  
10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Wat gaan we maken vandaag? Knutselen doen we graag!  

13:00 Snoepketting maken Achterveld Tent 

Wij gaan een ketting maken en laten het ons smaken!  

16:00 Kick de Kikker Achterveld tent 

Kom jij ook Kick ontmoeten?  
Kick staat op het podium klaar voor jullie! 
18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Achterveld tent 

Gezellig om 7 uur, tijd voor een gloednieuw avontuur!  

               20:00 Houden wij 2 minuten stilte  

20:15 Levend stratego 8+ Achterveld 

Ken jij dit spel? Kom dan snel!  

Meivakantie 1 t/m 9 mei 2021 

Zondag 2 mei 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Doe jij met ons mee, we hebben een leuk idee!  

13:00 Familie oriëntatietocht 5 km Receptie  

Opgeven per groep met minimaal 1 volwassenen.  

Kosten €1.50 p.p. incl. versnapering en blikje.  

Let op! In verband met corona kunnen er geen grote 

groepen opgeven. Er kunnen een x aantal groepen mee 

doen.  

 

 

16:00 Kleine kinderpret tot 6  jaar Achterveld 

Kom erbij en voel je vrij.  

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Achterveld tent 

Ja, ja, daar zijn ze weer.  

Waar is het feest dit keer?  

20:30 Avondspel 8+ Achterveld 

Dit spel begint vrij laat, maar sta jij al paraat?  

 

14:00 Vlaggenroof  6+ Achterveld 

Kaap de vlag, dan ben jij het die lacht.  

Hooimijt* Kinderen t/m 12 jaar kunnen gewoon naar binnen. Van 13 t/m 16 

jaar met mondkapje. Vanaf 17 jaar (ook ouders) zijn helaas niet toegestaan. 



Slecht weer:  Kom toch! We zorgen voor een vervangende  

activiteit in de tent op het achterveld  

Meedoen:  Deelname aan activiteiten is op eigen risico.  

 

Donderdag 6 mei 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Schrik niet, als je deze super knutsel ziet!  

14:00 Flessenvoetbal  Achterveld 

Neem je eigen fles mee. 

16:00 Raadseltocht Achterveld 

Deze tocht zit vol met vragen,  

doe mee en laat je uitdagen.  

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Achterveld tent 

Beleef giga-gekke avonturen met deze fantastische  

figuren.  

20:30 Levend Cluedo Achterveld tent 

Wie oh wie is de dader? is het de zoon of toch de vader?  

Woensdag 5 mei 2021 

Bevrijdingsdag 
Vandaag is het animatieteam vrij.  

Tot morgen! Zaterdag 8 mei 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Wij gaan een moederdag knutsel maken.  

Stttttt niets verklappen hoor!  

14:00 Ren je rot Achterveld 

Daar gaan we, rennen maar!  

16.00 Wie ben ik? Achterveld 

Ben ik  een hond, aap of een filmster? Raad jij mee? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Achterveld tent 

Wat zijn ze toch dol. Dat zorgt voor veel lol!  

20:30 Avondspel 8+ Achterveld 

Wat gaan we doen? Wij weten het wel!  

Zondag 9 mei 2021 

Moederdag 
10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Is het waar? Ben jij een echte kunstenaar?  

13:00 Sportmix Achterveld 

Het is tijd voor een sportmix,  

trek je sportkleding maar aan!  

 
15:00 Aju paraplu Achterveld 

Dat was het voor deze keer. Zien we je snel weer? 

Vrijdag 7 mei 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt* 

Ben jij er met het knippen en plakken ook bij?  

Dan maak je ons erg blij.  

13:00 Kinder theaterconcert  2 tot 9  Achterveld tent 

Komen jullie ook genieten van een leuke voorstelling  

Bij erge regen in de Hooimijt*  

16:00 kwallenballen Achterveld 

Probeer niet te vallen tijdens dit potje kwalleballen  

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Achterveld tent 

Kijk eens wat een mafkezen, kom jij ook? 

20:30 Weerwolven van wakkerdam 8+ Achterveld 

Weet jij wie de weerwolf is, dan heb jij het misschien mis.  

14:00 Slagbal 8+ Achterveld 

Geef jij  die bal een flinke knal?  

Hooimijt* Kinderen t/m 12 jaar kunnen gewoon naar binnen. 

Van 13 t/m 16 jaar met mondkapje. Vanaf 17 jaar (ook ou-

ders) zijn helaas niet toegestaan. 


