Zomer week 6
15 t/m 21 augustus

Zaterdag 15 augustus 2020
19:00 Bingo in de hooimijt.
Neem je eigen stift mee aub.

Maandag 17 augustus 2020
10:00 Campingvriendjesclub

Hooimijt

Hutsel, frutsel, maak jij de mooiste knutsel?
11:00 Flessenvoetbal 8+

Achterveld

Neem je eigen fles mee
14:00 Robotrace, leuk voor de hele familie Achterveld

In deze futuristische strijd zijn wij eerst al onze onderdelen
kwijt! Opgeven in groepen in de receptie voor 11:00
16:00 Kleine kinderpret t/m 7 jaar

Zondag 16 augustus 2020

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!
10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Papier en een schaar, alles ligt al klaar!
11:00

Freeze 8+

Levend tic, tac, toe

Achterveld

Kleine kinderpret t/m 7 jaar

18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

Buitentheater

Er is hier iemand heel erg blij, wil je weten waarom? Kom erbij!
Achterveld

19:00 Familie oriëntatietocht

Achterveld

Waar zijn we nu beland? Moeten we wel naar die kant?
Opgeven in de receptie voor 16:00, €1,50 p.p.
Er moet altijd 1 volwassen begeleider bij zijn.

Heb jij een heel goed brein,
doe dan mee en speel hier fijn!
16:00

Kinderboerderij

Kom jij de dieren aaien?

Zorg dat je echt bevriest en
niet een keertje per ongeluk niest!
14:00

17:30 Kinderboerderij open tot 18:00

Hooimijt

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Dinsdag 18 augustus 2020
Buitentheater

Voetbal 8+

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Knutsel pret, retteketet!

Kom jij je vrienden weer bezoeken?
Kom en ga ze snel zoeken!
20:30

10:00

11:00
Achterveld

Kom maar op met die ballen, we gaan ze erin knallen!

Aquafun 8+

Achterveld

Spieter, spetter, spater, we spelen met water! Zwemdiploma verplicht
14:00

Leukste hond van de camping

Achterveld

Draait ‘ie op zijn kop, 3x in het rond? Dan heb jij
misschien wel de leukste hond! Geef je hond op in
de receptie voor 11:00. Er zijn leuke prijzen te winnen!
16:00

Kleine kinderpret t/m 7 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!
20:30

Jeu de Boules 16+

Hooimijt

Er is geen spelleider aanwezig, maar wij zorgen voor een hapje erbij.
Graag aangeven voor 16:00 als iemand hier gebruik van wilt maken.

Donderdag 20 augustus 2020

* Waay Got talent *
Opgeven voor 11:00 uur bij het animatieteam
10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Heb jij creatief talent? Zorg dat jij erbij bent!
11:00

Tikkertjesfestijn

Achterveld

Zijn jullie er klaar voor?
14:00
Woensdag 19 augustus 2020
Hooimijt

Iedereen is net van bed, dat wordt dikke pret!
11:00 Run and fun 8+

Achterveld

Ren jezelf naar plezier, bij deze post verander je in een dier!
14:00 Buikschuifbaan

Achterveld

Wie word de schuifkampioen?
16:00 Kleine kinderpret t/m 7 jaar

Achterveld

Achterveld

Ga jij het snelst op de skelter?
16:00

10:00 Campingvriendjesclub

Skelterrace 6+

Oefenen de Waay Got Talent

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

Waay Got Talent

Hooimijt

Wat is jouw talent? Zorg dat je erbij bent!
Komen jullie ook kijken?

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

Buitentheater

Gek en grappig is voor hun normaal,
wat wordt vandaag het verhaal?
19:30 Minidisco met Kick de kikker

Vrijdag 21 augustus 2020

Buitentheater

20:30 Weerwolven van Wakkerdam 10+ Jeu de boules baan

10:00 Campingvriendjesclub

Maastricht, Vught of Appingedam, maar vanavond zijn
we in Wakkerdam! Durf jij mee te doen?!

Is het waar… ben jij een echte kunstenaar?

11:00 Stabal 8+

Hooimijt

Achterveld

Hoor jij je naam? dan zou ik maar klaar gaan staan!
14:00 Postbode spel

Achterveld

We zijn op zoek naar de brieven, zijn er dieven?
16:00 Kleine kinderpret t/m 7 jaar

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

Buitentheater

Ik weet niet wat ze willen, dit wordt lachen en gillen!
21:15 Kampvuur & lampionnenoptocht
Lampion op te halen bij de hooimijt om 21:15

Hooimijt

