Herfstvakantie
17 t/m 25 oktober
Mondkapje in openbare ruimtes verplicht,
vanaf 13 jaar
Zaterdag 17 oktober 2020
10:00

Campingvriendjesclub

Maandag 19 oktober 2020

Hooimijt

Hutsel, frutsel, kom snel naar de knutsel!
14:00

Kwallenballen

Achterveld

Probeer niet te vallen,
tijdens dit potje kwallenballen!
16:00

Kleine kinderpret

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Achterveld

Alles mag op zaterdag

Hooimijt

Hup, hup, hup…
Het is weer tijd voor de campingvriendjesclub!

14:00

Kids Quizzzz time

Hooimijt

16:00

Peer ‘m weer

Achterveld

Ik heb een goed idee!
We zijn op de heuvel, doe je mee?
Hooimijt

Daar zijn ze weer met z’n twee,
die maken altijd weer iets tofs mee!
20:00

Campingvriendjesclub

Weet jij alles wat wij willen weten?

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45

10:00

Hooimijt

17:30

Kinderboerderij open

Kinderboerderij

Kom jij de dieren aaien?
18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Hooimijt

Weet je wat ik zie, is het magie?

Wat gaat het vanavond worden,
Gooien met borden?

19:30

Filmavond

Hooimijt

Ra, ra welke film zal het zijn?!
Neem je eigen stoel mee of zit op onze picknickbank.

Dinsdag 20 oktober 2020
10:00

Zondag 18 oktober 2020
10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Papier en een schaar, we hebben alles voor elkaar!
14:00

Voetbal

Achterveld

De supporters gaan uit hun dak,
Voetbal is niet voor een luilak!
16:00
Giga chaos spel
Achterveld
Wat een chaos vandaag! Dit is toch geen zaag?
18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Wat een grap…
Ik hoop dat je hem snapt!
20:00
Weerwolven van Wakkerdam

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Knutselen met de natuur,
dat is wat we doen dit uur!
14:00

Sport & spel mix

Achterveld

Kom op en doe met ons mee!
16:00

Kleine kinderpret

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!
18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Hooimijt

Hooimijt
De vriendjes willen nog lang niet naar bed!
Dat wordt dikke pret!
Hooimijt

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

20:00

Halloween familiespeurtocht

Opgeven in de receptie voor 14:00!

Hooimijt

Woensdag 21 oktober 2020
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij.
Tot morgen!

Zaterdag 24 oktober 2020
10:00

Donderdag 22 oktober 2020
10:00

Campingvriendjesclub

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Is het waar.. Ben jij een echte kunstenaar?

Hooimijt

14:00

Schrik niet, als je deze super knutsel ziet!

Tikkertjesfestijn

Achterveld

Tikkie.. Jij bent hem!
14:00

Fruitmand

Achterveld

16:00 Smink je wang
Welke kleuren gaan jouw wang opsieren?

Wat is er aan de hand? Alles moet in de fruitmand!

18:45

Ophaalronde theaterfeest

Wat gaan we doen vandaag? Dat is de vraag!

19:00

Theaterfeest

18:45

Ophaalronde theaterfeest

Wat een gestuntel!
Als dat maar goed gaat…

19:00

Theaterfeest

16:00

Balspellen

Achterveld

20:00

Hooimijt

Kinderbingo

Hooimijt

Hooimijt

Het is bijna het einde van de dag,
een moment waarop bijna alles mag!

Gezellig om zeven uur, tijd voor een nieuw avontuur!
19:30

Alles mag op zaterdag

Hooimijt

Hooimijt

Kun jij de spanning aan,
mag jij met een prijsje naar huis gaan?

Zondag 25 oktober 2020
10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Voor de laatste keer campingvriendjesclub, wees erbij!
13:00

Vrijdag 23 oktober 2020
10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

11:00

Kinderboerderij open

Kinderboerderij

14:00

Dierengeluidenspel

Achterveld

Wat hoor ik daar? Zijn wij in gevaar?
Kom naar de heuvels op het achterveld
16:00

Softbal

Achterveld

Geef de bal een knal, we spelen softbal!
18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Hooimijt

Ja, ja daar zijn ze weer! Waar is het feestje deze keer?
20:00

Gameroom games

Gameroom

Pubers opgelet, jullie zijn nu aan zet!
Verschillende games worden gedaan.

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

Hooimijt

We sluiten de herfstvakantie af met poffertjes versieren,
wees erbij en smul met ons mee!

15:00

Heb jij creatief talent? Zorg dat jij erbij bent!

Poffertjes versieren

Uitzwaaien met Kick de Kikker

Dat was seizoen 2020!
Bedankt allemaal en een goede terugreis.

Hooimijt

