Deelname aan alle Activiteiten gaat via inschrijving.
Lees op de achterzijde hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

10:00

ZATERDAG 30 mei 2020
Knutselclub in de hooimijt

Heb jij creatief talent? Zorg dat jij erbij bent!
14:00

Super Stabal / Stand in de mand op het achterveld

Ga jij de bal raken? Let op en blijf niet haken!
16:00

Zandkastelen bouwen

Op het strand gaan we mooie kastelen bouwen.
Kom jij ook naar de recreatievijver?!
19:00

Theaterfeest in het buitentheater

Wat een kabaal…
Volgens mij is het tijd voor een nieuw verhaal!
Jongens tegen de meiden show
in het buitentheater
Wie oh wie gaat er winnen?

MAANDAG 1 JUNI 2020

20:00

ZONDAG 31 mei 2020

* 1e Pinksterdag *
10:00

Knutselclub in de hooimijt

10:00

Wat we vandaag maken is te gek,
zoek alvast een goede plek!
13:00
Big selfie missie
Selfie met je mooiste snoet , dan komt het vast goed
14:30

Wakker worden, kom uit je tent!
Show ons je knutseltalent!
14:00

•
2e Pinksterdag *
Knutselclub in de Hooimijt

Uitzwaai theater bij het buitentheater

Ajuu parapluu en minidisco. Nog een laatste
keer met z’n allen in de weer.

Jachtseizoen t/m 8 jaar

Ga helemaal STUK !
16:00
Waterrace op het achterveld 8+
Ren heen en terug ,dan ben je watervlug.
17:30
Kinderboerderij open (tot 18:00)
Kom jij ook de dieren aaien & voeren?
Niet te veel want dan gaan ze boeren!
19:00
Theaterfeest in het buitentheater
De vriendjes willen nog lang niet naar bed,
dit wordt dikke pret!
19:45

Minidisco met Kick de kikker
in het buitentheater
Dans mee met Kick de kikker.
20:30
Smokkelspel bij de hooimijt 8+
Kun jij ongezien dit spel winnen? Dan ben jij de
beste smokkelaar!

Alle activiteiten zijn voor kinderen tot en met 12 jaar.
Ivm coronaprotocol en RIVM-richtlijnen

Animatie op de camping
In verband met Corona houden we ons aan de richtlijnen tijdens alle activiteiten van het animatie programma op
de camping .
•

Bij klachten mag er niet worden deelgenomen aan de activiteit.

•

Alle activiteiten zijn voor kinderen tot en met 12 jaar.

•

Toeschouwers ouder dan 12 jaar zijn niet toegestaan.

•

Indien een kind gebracht moet worden doe dat dan alleen.

•

Ons animatieteam houd 1,5 meter afstand.

•

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.

•

We delen de activiteiten in kleinere groepen op, om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Deelnemen aan de activiteiten doe je zo:
•

Graag van te voren inschrijven, dan ben je altijd verzekerd van deelname.
Inschrijven kan in de receptie of telefonisch 0481-421256 tot 17:00 uur

•

Ga van te voren naar je eigen toilet en was je handen.

•

Volg altijd de instructies van de entertainers op (bijvoorbeeld
waar je mag zitten of dansen).

Doe je met ons mee? Deelname is op eigen risico.

Online Camping animatie
De vakantie loopt misschien een beetje anders dan je had verwacht. Onze activiteiten zijn aangepast aan
de laatste regels.
Je kunt daarom ook genieten van het online animatieprogramma! Wij hebben voor jou een
animatieprogramma met héél veel leuke knutsels, spelletjes en dansjes!
Zit jij er al klaar voor in de eigen caravan, camper of huisje.
Ga naar smilesunlimited.nl of scan de QR code

