
Zaterdag 1 augustus 2020 

Vandaag is het animatieteam een dag vrij! 

Zondag 2 augustus 2020 

Zomerfair op de camping van 11:00 - 16:00  

op en om het terras! 
* Bij tropische temperaturen kan de zomerfair eerder afgelopen zijn.*  

 

 

 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

We maken mooie kleren om deze op de camping te showen. 

11:00 Handbal 8+ Achterveld 

Gooi die bal in het doel, wat een prachtig gevoel! 

14:00 Schattenjacht  Achterveld 

Weet jij waar de schat verstopt ligt?  

De schat vinden is onze plicht! 

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 

Rond deze tijd, is het weer tijd voor gekkigheid!  

21:30 Bios XL Achterveld 

Dat is gaaf! Een mega grote buiten bios! 

Neem je eigen zitzak, stoel of kussens mee en we kijken met zijn 

allen naar dr. Dolittle! 

Maandag 3 augustus 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Voor in de lucht, heel hoog! 

We maken een mooie regenboog! 

11:00 Buskruit 8+ Achterveld 

Geef de bal een trap en verstop je rap! 

 

 

 

14:00 Estafette race  Achterveld 

Geef het stokje door, zeggen wij in koor! 

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 Theaterfeest Buitentheater 

Daar zijn ze weer, met veel muziek dit keer!  

20:30 Familie oriëntatietocht omgeving Hooimijt  

Opgeven in de receptie voor 14:00 uur. 

€1,50 per persoon inclusief drinken en wat lekkers. 

12:00 Workshop chocolade kids  vanaf  8jr. Hooimijt 

We gaan creatief aan de gang met chocolade en natuurlijk  

mag  je het meenemen en lekker opeten. 

Opgeven in de receptie  en de kosten zijn €8 per kind. 

Dinsdag 4 augustus2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Papieren en een schaar, leg alles alvast klaar! 

11:00 Frisbee fun 8+ Achterveld 

Zoef door de lucht, gaat de frisbee vliegensvlug! 

 

 

 

14:00 Speurtocht de Waay Buitentheater 

Je moet heel goed zoeken om resultaat te boeken! 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Zorg maar dat je goed oplet, want het wordt weer dikke pret! 

19:30 Mindisco met Kick de Kikker Buitentheater 

20:30 Waterpolo 12+ Zwembad 

Zwemdiploma verplicht! 

 

Zomer week 4: 

1 t/m 7 augustus 

12:00 Workshop chocolade kids  vanaf  8jr. Hooimijt 

We gaan creatief aan de gang met chocolade en  

natuurlijk mag  je het meenemen en lekker opeten. 

Opgeven in de receptie  en de kosten zijn €8 per kind. 



Woensdag  5 augustus 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Samen liggen wij weer in een deuk, wat is deze club 

toch leuk!  

11:00 Voetbalparty Achterveld 

11:00  tot 12:30   5 t/m 9 jaar  

13:00 tot 14:30     10 + jaar  

Opgeven in de receptie voor 10:30 aub. 

14:00 De gouden tak Hooimijt 

Als jij hem gevonden hebt, de gouden tak.. 

Ben jij vast erg blij en ga je helemaal uit je dak! 

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 

Hier moet je zijn geweest, bij het theaterfeest!  

20:30 Levend stratego 12+ Achterveld 

Ben jij een goede strateeg?  

Die iedereen van het speelveld veegt! 

Donderdag  6 augustus 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Clowntjes knutsel pret! 

11:00 Softbal 10+ Achterveld 

Homerun!  

13:00 Pannekoekenparty kids Hooimijt 

Mmm, lekker een pannekoek eten, jij komt toch ook? 

Dit is alleen voor campinggasten! 

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.  

19:00 Cicus Fantasia Achterveld 

Kaartverkoop bij het circus. 

De kassa is open van 12:00 t/m 13:00 & vanaf 18:00 

Vrijdag 7 augustus 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Papieren en een schaar,  

hiermee krijgen wij het weer voor elkaar!  

11:00 Aqua fun 8+ zwembad 

Ik duik direct het zwembad in,  wat een fijn begin!  

Zwemdiploma verplicht! 

14:00 Giga Chaos Spel Achterveld 

Giga Chaos gekheid!  

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld  

Dat is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Aja jippie jippie jee, ga je ook met ons mee?  

20:30 Silent disco 12+ Hooimijt 

In stilte gaan we dansen  we moeten wel blijven balansen! 

Aanmelden in de receptie voor 16:30,  

 

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

 Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 

 


