
Zondag 8 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

Pak een stift, papier en een schaar.  

Samen maken we al onze dromen waar!  

11:00 Run & fun 6+ Achterveld 

Ren jezelf naar plezier, kom snel naar hier! 

 

 

 

14:00 Postbodespel Achterveld 

We zijn op zoek naar brieven, zijn er ergens dieven? 

16:00 Kleine kinderpret tot 6 jaar Achterveld 

Retteketet, wat een pret! 

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 Familie Escaperoom  Hooimijt 

Opgeven in de receptie voor 16 uur 

Maandag 9 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub   Hooimijt 

Samen liggen wij weer in een deuk, wat is deze club toch leuk! 

11:00 Aquafun 6+ Zwembad 

Spieter, spetter, spater. We hebben fun in het water! 

Zwemdiploma verplicht! 

13:00 Pannenkoeken party Achterveld 

Alleen voor aanwezige campinggasten! 

16:00 Tikkertjefestijn tot 6 jaar Achterveld 

Tikker de tik! 

 

 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

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

20:00 Waterpolo 8+ Zwembad 

Zwemdiploma verplicht! 

Zomer week 5 

7 t/m 13 augustus  

 

Dinsdag 10 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Hutsel, frutsel. Maak jij de mooiste knutsel? 

11:00 Blokjes voetbal 6+ Achterveld 

Neem de bal naar voren en trap de blokjes om,  

ga recht en niet krom! 

13:00 Zeephelling Achterveld 

Roetsssss wat ga je snel! 

16:00 Schmink je wang tot 6 jaar Achterveld 

Kijk je wang eens stralen en dat zonder te betalen! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

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

20:00 Vossenjacht op de camping Hooimijt 

Opgeven in de receptie voor 15 uur 

Zaterdag 7 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! 

  

14:00 Familie Bingo Hooimijt 

Neem je eigen geluksstift mee! 

Bingokaartverkoop bij Bingo 

17:30 Kinderboerderij open tot 18:00  

Kom jij de dieren voeren?  

Niet te veel, anders gaan ze boeren! 



Woensdag 11 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Papier en een schaar. Alles ligt al klaar! 

11:00 Tafeltennis time 8+ Gameroom 

Houd jij de bal het langst in het veld? 

14:00 Familie Beachvolley Beachvollybalveld 

Opgeven bij de receptie voor 11:00 met jouw team 

Het winnende team wint een milkshake van Tante Sip 

16:00 Zandkastelen bouwen tot 6 jaar Achterveld 

Wij gaan vandaag zandkastelen bouwen. Kom jij ook? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Rond deze tijd is het tijd voor gekkigheid! 

20:30 Gameroom time 10+ Gameroom  

Allemaal spellen staan voor je klaar,  

we hebben allemaal lol met elkaar! 

Donderdag 12 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

Heb jij creatief talent? Zorg dat je erbij bent! 

11:00 Handbal 6+ Achterveld 

Het doel word bewaakt, scoor jij dan wel raak? 

13:00 Levend voetbal Achterveld 

Durf jij het duel aan te gaan, nu je alleen van  

links naar rechts kunt gaan? 

16:00 Kleine kinderpret tot 6 jaar Achterveld 

Retteketet, wat een pret! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Dit theaterfeest wordt weer dolfijn,  

hier moet je zeker bij zijn! 

20:30 Softbal 8+ Achterveld 

Homerun! 

Vrijdag 13 augustus 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Iedereen is net uit bed, dat wordt dikke pret! 

11:00 Bootcamp 6+ Achterveld 

Snel uit bed en doe met ons mee, holladiejee! 

14:00 Levend memory Achterveld 

Is jouw geheugen goed en weet jij hoe het moet? 

16:00 Zakdoekjeleggen tot 6 jaar Achterveld 

Ooohhh wat een lol, ben jij al dol? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

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

20:00 Discozwemmen tot 21:00  Zwembad 

Spetter, spieter, spater, komt geen druppel water. 

Zwemdiploma verplicht! 

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

Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 


