
Zondag 1 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Heb jij creatief talent? Zorg dat je erbij bent! 

 

 

Dit is alleen voor campinggasten en aangemeld bezoek. 

Er staan kramen met snuisterijen, hebbedingen en lekkernijen. 

 

 

11:00 Frisbee fun 6+ Achterveld 

Zoeeefff, door de lucht! 

14:00 De gouden tak Achterveld 

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 6 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest  Buitentheater 

Ja, ja. Daar zijn ze weer. Waar is het feestje deze keer? 

20:30 Silent  disco 10+ Hooimijt of tent 

Het is erg stil en iedereen danst wat die wil! 

Opgeven bij de receptie voor 15:00 uur. 

Bij mooi weer in de tent op achterveld en  

anders in de hooimijt 

Maandag 2 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Knutsel pret, retteketet! 

11:00 Siamees voetbal 6+ Achterveld 

Knallen met die ballen! 

14:00 Estafetterace Achterveld 

Geef jij het snel door, dan ben jij de beste hoor! 

16:00 Knuffeltikkertje tot 6 jaar  

Ren snel weg, anders heb jij pech! 

 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Dit theaterfeest wordt weer dolfijn. Hier moet je zeker bij zijn! 

19:00 Familie oriëntatietocht omgeving Hooimijt 

Opgeven in de receptie voor 14:00uur. 

De kosten zijn € 1,50 p.p. Per groepje minimaal 1 volwassenen. 

Dinsdag 3 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Papier en een schaar, alles ligt al klaar. 

11:00 Buskruit 6+ Achterveld 

Geef de bal een trap en verstop je rap! 

13:00 Stormbaan Achterveld 

Durf jij het aan? Dan gaan met die banaan! 

16:00 Voorlezen tot 6 jaar Achterveld 

Je hoeft alleen maar te luisteren en  

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Heb jij ze al gezien? Ze hebben pret voor 10! 

19:00 Circus Fantasia Achterveld 

Komt dat zien, komt dat zien! 

Kaartverkoop is aan de kassa van het circus om  

13:00 tot 14:00 en van 18:00 tot 19:00  

Zomer week 4: 

31 juli t/m 6 augustus 

ZATERDAG 31 JULI 2021 

Vandaag is het animatieteam een dag vrij. 

Tot morgen allemaal! 

 
15:00 Huifkartocht omgeving 

Kom gezellig mee met deze huifkartocht! 

Verzamelen voor de receptie. 

Mondkapje verplicht! 

Zomerfair 

van 10:00 - 16:00 op het voetbalveld 

17:30 Kinderboerderij open tot 18:00  

Kom jij de dieren aaien? 

19.00 * 20.30 Kids Party  in de                  Hooimijt 

DJ Joeri komt een leuke party geven! 

Trek je mooiste outfit aan en kom gezellig dansen! 



Woensdag  4 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Schrik niet, als je deze super knutsel ziet! 

11:00 Cool games 6 tot 12 jaar Achterveld 

Bubbelbal, Archery tag en monster basketball 

12:00 Cool games 12+ Achterveld 

Bubbelbal, Archery tag en monster basketball 

16:00 Kleine kinderpret tot 6 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

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 Levend stratego 8+ Achterveld 

Ben jij een goede strateeg? Iemand die iedereen van het  

speelveld veegt! 

Donderdag  5 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Is het waar? Ben jij een echte kunstenaar? 

11:00 Sportmix 6+ Achterveld 

Trek jouw sportkleding maar aan, laten wij snel gaan! 

13:00 Zeephelling Achterveld 

Roetsjjjjj!!! En Gaan! 

16:00 Speurtocht over de camping Achterveld 

Speurneuzen opgelet, dit is echt iets voor jullie! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Springen, dansen, heen en weer. Op de kop en nog een keer! 

20;30 Voetbaltime 8+ Achterveld 

Laat de bal maar rollen en flink erachteraan hollen. 

Vrijdag 6 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Iedereen is net uit bed, dat wordt dikke pret! 

11:00 Sport time challenge 6+ Achterveld  

Let op de tijd, anders krijg je spijt.  

14:00 Mega ruilspel Achterveld 

Van ruilen komt niet altijd huilen! 

16:00 Kussentjesdans tot 6 jaar Achterveld  

Kom erbij en dans je vrij! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Hier moet je zijn geweest, bij het theaterfeest! 

19:30 Minidisco met Kick de kikker Buitentheater  

21:00 Filmavond 10+  Hooimijt 

Neem je eigen stoel mee of zit op onze picknickbanken. 

 

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

 Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 

 


