
Zondag 15 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub +  

opgeven musical ??? 

Hooimijt 

Knutsel pret, retteketet! 

11:00 Auditie musical Hooimijt 

Zet je beste beentje voor.  Dit wordt heel leuk hoor! 

 

 

 

14:00 Familie bingo Hooimijt 

Neem je eigen geluksstift mee!  

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 

Gezellig om 7 uur, tijd voor een nieuw avontuur! 

20:30 Sportmix Achterveld 

Wat gaan we doen vandaag? 

Maandag 16 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub + rollen  

verdelen en oefenen musical 

Hooimijt 

Pak een stift, papier en een schaar! Met deze knutsel maken we 

onze dromen waar! 

11:00 Water estafette  

Spieter, spetter, spater. Kom geen minuut later! 

14:00 Stand in de mand… Achterveld 

En de bal is voor? 

16:00 Oefenen musical & decor maken Hooimijt 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret, retteketet! 

 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Heb jij ze al gezien, ze hebben pret voor 10! 

19:00 Oriëntatietocht  Hooimijt 

Ben jij van de partij?  Opgeven in de receptie voor 14:00 uur. 

Kosten € 1,50 per persoon. 

Zomer week 6 

14 t/m 20 augustus 

MUSICALWEEk; SING 

Dinsdag 17 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Hutsel, frutsel, maak jij de mooiste knutsel? 

11:00 Oefenen musical + decor maken Hooimijt 

We oefenen voor de musical,  

ken jij de teksten al? 

14:00 Zeephelling Achterveld 

Roetssssjjj naar beneden! 

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! 

20:00 Waterpolo zwembad 

Zwemdiploma verplicht! 

Zaterdag 14 augustus 2021 

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij,  

morgen zijn ze er weer bij! Tot morgen! 

15:00 Huifkartocht omgeving 

Kom gezellig mee met deze huifkartocht! 

Verzamelen voor de receptie. 

Mondkapje verplicht! 

  

17:30 Kinderboerderij open tot 18:00 

13:00 Kinder survival XL baan achterveld 

Durf jij de survival aan te gaan, op deze coole  



Donderdag 19 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub + oefenen Hooimijt 

Is het waar… ben jij een echte kunstenaar? 

11:00 Decor maken musical Hooimijt 

Dat is leuk hoor, samen maken we een fantastisch decor 

14:00 Basketbal time Tennisbaan 

Dunk, drible, score! 

16:00 Generale repetitie musical Hooimijt  

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Wat een pret, retteketet! 

20:00 ****Musical Sing**** Hooimijt 

Komen jullie kijken hoe hard er geoefend is?  

Vrijdag 20 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Iedereen is net uit bed, dat wordt dikke pret! 

11:00 Ren je rot Achterveld 

Ben jij de snelste van het stel, dan win jij dit wel! 

14:00 Schatten jacht Achterveld 

Neem de schatkaart mee en ga opzoek9 

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar Achterveld 

Dat is dikke pret! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest  Buitentheater 

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

21:00 Lampionnenoptocht en kampvuur Hooimijt 

Verzamelen bij de hooimijt en samen lopen wij naar het 

kampvuur. 

Woensdag 18 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub + 

decor maken musical 

Hooimijt 

Schrik niet, als je deze super knutsel ziet! 

11:00 Cool Games 6 tot 12 jaar Achterveld 

Bubbelbal, Archery tag en monster basketball  

 

 

 

16:00 Oefenen musical  

16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar achterveld 

Retteketet, wat een pret! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Rond deze tijd, is het tijd voor gekkigheid.  

20:30 Filmavond Hooimijt  

Neem jouw eigen stoel mee of neem plaats op onze  

picknick banken. 

 

12:00 Cool Games  12+ Achterveld 

Bubbelbal, Archery tag en monster basketball  

14:00 Schrikbal Achterveld 

Schrik niet van dit ronde object, dan speel je dit spel perfect! 


