Zomer week 4:

Maandag 2 augustus 2021

31 juli t/m 6 augustus

10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Knutsel pret, retteketet!
11:00

Zaterdag 31 juli 2021

Vandaag is het animatieteam een dag vrij.
Tot morgen!

Trefbal time

Achterveld

Knallen met die ballen!
14:00

Aqua estafette

Zwembad

Spieter, spetter, spater. Kom geen minuut later!

16:00

Kleine kinderpret tot 5 jaar

Dat is dikke pret, retteketet!

Zondag 1 augustus 2020
10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

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

Frisbee fun

Achterveld

18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Buitentheater

Dit theaterfeest wordt weer dolfijn. Hier moet je zeker bij zijn!
20:30

Familie oriëntatietocht omgeving

Hooimijt

Opgeven in de receptie voor 14:00uur.
De kosten zijn ???????

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 5 jaar

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45

Ophaalronde theaterfeest
Dinsdag 3 augustus2021

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

Voetbal time

Schop de bal in de goal, jeeeeeej!!

achterveld

10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Papier en een schaar, alles ligt al klaar.

11:00

Buskruit 8+

Achterveld

Geef de bal een trap en verstop je rap!
14:00

Freeeeeeeze

Achterveld

Zorg dat je echt bevriest en niet per ongeluk een keer niest!
16:00

Kleine kinderpret tot 5 jaaar

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!
17:30

Kinderboerderij open tot 18:00

Kom jij de dieren aaien?

18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Buitentheater

Heb jij ze al gezien? Ze hebben pret voor 10!
20:30

Waterpolo 12+

Zwemdiploma verplicht!

Zwembad

Donderdag 5 augustus 2021
10:00 Campingvriendjesclub

Hooimijt

Is het waar? Ben jij een echte kunstenaar?
11:00 Aquafun

Zwembad

Ik duik direct het zwembad in, wat een fijn begin!
Zwemdiploma verplicht.
14:00 Softbal
Woensdag 4 augustus 2021
10:00

Campingvriendjesclub

Geef die bal een knal!

Hooimijt

16:00 Outdoor kinderbingo

Schrik niet, als je deze super knutsel ziet!
11:00

Sportmix

Hooimijt

Achterveld

We spelen bingo op het achterveld,
ben jij een echte bingo held?

Achterveld

18:45 Ophaalronde theaterfeest

Trek je sportkleding maar aan, laten we snel gaan!

19:00 Theaterfeest
14:00

Zeephelling

Achterveld

Buitentheater

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

Daar gaan we!
16:00

Kleine kinderpret tot 5 jaar

20;30 Vossenjacht

Achterveld

Wie vangt als eerste alle vossen?

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45

Achterveld

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

Vrijdag 6 augustus 2021
10:00

Achterveld

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Iedereen is net uit bed, dat wordt dikke pret!

Ben jij een goede strateeg, iemand die iedereen van het
speelveld veegt?

11:00

Time challenge

Achterveld

Let op de tijd, anders krijg je spijt.
14:00

Stabal

Achterveld

Hoor jij je naam? Dan zou ik maar klaar gaan staan!
16:00

Kleine kinderpret tot 5 jaar

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Buitentheater

Hier moet je zijn geweest, bij het theaterfeest!
19:30

Minidisco met Kick de kikker

Buitentheater

20:30

Jeu de boules

J-d-b baan

Er is geen spelleider aanwezig, maar wij zorgen voor een hapje en
een drankje.

Slecht weer: Kom toch! We zorgen altijd voor een vervangende activiteit.
Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico.

