
Zomer week 2  

18 juli t/m 24 juli 

Zaterdag 18 juli 2020 

Vandaag is het animatieteam een dag vrij. 

Tot morgen allemaal! 

Maandag 20 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

Is het klittenband of een veter?  

Met deze bril, zie je veel beter! 

14:00 Outdoor kinderbingo Achterveld 

We spelen bingo op het achterveld,  

ben jij een echte bingo held? 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dit is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Ze zien ze vliegen, of zijn ze aan het liegen? 

20:30 Wie ben ik QUIZ Hooimijt 

Er wordt geantwoord met ja en nee! Raad je ook mee? 

Zondag 19 juli 2020 

Themadag Expeditie Robinson 

 

 

 

 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

We maken een stoere hoofdband, wij gaan op expeditie! 

14:00 Expeditie de Waay Achterveld 

We gaan op pad en zoeken naar een schat! 

16:00 Survival of the fittest Achterveld 

Ben jij team noord of team zuid?  

Als we winnen juichen we luid! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond.  

Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Gezellig om 7 uur, tijd voor een nieuw avontuur.  

20:30 Kampvuur Kampvuur 

We sluiten de expeditie dag af, dit doen we met een  

kampvuur want dat is niet laf! 

Dinsdag 21 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Papieren en een schaar, alles ligt al klaar! 

14:00 Stoplichten spel Achterveld 

Rood, oranje of groen! Weet jij wat je moet doen? 

16:00 Badminton 8+ Achterveld 

Neem je eigen racket mee. 

17:30 Kinderboerderij open tot 18:00 Kinderboerderij 

Kom jij de dieren aaien? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Zullen ze het nu eens leren? Het zijn echt toffe peren! 

20:30 Waterpolo 10+ Zwembad 

Zwemdiploma verplicht 



Woensdag 22 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Hutsel frutsel,  maak jij de mooiste knutsel? 

14:00 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. Er kunnen maximaal 30  

kinderen meedoen! Het zwembad wordt voor de helft afgezet.  

16:00 Handbal 8+ Achterveld 

Jij doet toch ook mee? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Gezellig om zeven uur, 

tijd voor een gloednieuw avontuur! 

20:30 Levend Stratego 10+ Achterveld 

Ken jij dit spel? We maken het een tof avondspel! 

Donderdag 23 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

We maken een prachtige elf, de rest komt vanzelf! 

14:00 Sportmix Achterveld 

Trek je sportkleding aan het is tijd voor een sportmix! 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dit is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Kom jij je vrienden weer bezoeken, ga ze snel zoeken! 

20:30 Softbal 10+ Achterveld 

Het publiek gaat uit zijn dak, deze sport is absoluut niet voor 

een luilak! 

Vrijdag 24 juli 2020 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Knutsel pret, retteketet 

14:00 Zwijnenrace Achterveld 

Er racen zwijnen tegen elkaar op het veld,  

zorg dat je je op tijd meldt! 

16:00 Water estafette 8+ Achterveld 

Spetter, spieter, spater, kom geen minuut later! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Kom snel naar het theaterfeest, er is iemand jarig geweest! 

20:30 Fifa 20 voor 8+  Hooimijt 

Links, rechts, in de kruising of op de lat.  

Doe je mee of ben jij dit spel zat? 

 

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

Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 

 


