
Zomer week 2  

17 juli t/m 23 juli 

Maandag 19 juli 2021 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

Knutsel pret, retteketet! 

14:00 Estafette race Achterveld 

Ben jij de snelste van het stel? Dan win jij dit wel! 

16:00 Aquafun 6+ Zwembad 

Zwemdiploma verplicht. 

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

 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Zorg dat je goed oplet, het wordt weer dikke pret! 

20:30 Softbal 8+ Achterveld 

Homerun! 

Zondag 18 juli 2021 

10:00 Campingvriendjesclub  Hooimijt 

Papier en een schaar, alles ligt al klaar 

14:00 Rirariteitentocht Achterveld 

Doe jij mee met deze ri-ra-ri-teiten toch? 

 

 

 

16:00 Straatkunst maken Buiten theater 

Wij gaan met stoepkrijt aan de slag, kun jij er iets moois 

van maken op deze dag? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Hier moet je zijn geweest, bij het theaterfeest! 

20:30 Voetbal 8+ Achterveld 

De bal vliegt over het veld, zorg ervoor dat je nu niet 

wordt gebeld! 

Dinsdag 20 juli 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Wij gaan weer wat moois maken! 

14:00 Hollandse spelletjes Achterveld 

Koekhappen, spijkerpoepen of anne maria koekkoek. 

Jij doet toch ook mee! 

16:00 Kleine kinderpret tot 6 jaar Achterveld  

Dat is pret, retteketet! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Gezellig om 7 uur, tijd voor een boerderij avontuur! 

20:30 Vlaggenroof 8+ Hooimijt 

Wie rooft het snelste de vlag? Dat is diegene die het hard-

ste lacht. 

14:00 Familie Bingo Hooimijt 

Neem je eigen geluksstift mee! 

Bingokaartverkoop bij Bingo 

ZATERDAG 17 Juli 2021 

Vandaag is het animatieteam een dag vrij. 

Tot morgen allemaal! 

15:00 Huifkartocht omgeving 
Kom gezellig mee met deze huifkartocht! 

Verzamelen voor de receptie. 15 personen in 

huifkar toegestaan.  

Mondkapje verplicht! 

Bij meer animo rijd de huifkar een tweede keer. 

  

17:30 Kinderboerderij open tot 18:00 Kinderboerderij 



Woensdag 21 juli 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Samen liggen wij weer in een deuk,  

wat is deze club toch leuk! 

11:00 Cool games 6 tot 12 jaar Achterveld 

Bubbelbal, Archery tag en monster basketball 

 

16:00 Kussentjes dans tot 6 jaar Achterveld 

Wij dansen in een rondje en vallen neer op ons kontje. 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Springen, dansen, heen en weer.  

Op de kop en nog een keer! 

20:30 Waterpolo 8+ Zwembad 

Zwemdiploma verplicht 

Donderdag 22 juli 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Papier en een schaar, alles ligt al klaar. 

13:00 Buikschuifbaan XL Achterveld 

Wie schuift het verste over deze toffe baan? 

16:00 Kleine kinderpret tot 6 jaar Achterveld 

Retteketet, dit is te gek! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee! 

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

Rond deze tijd is het tijd voor gekkigheid! 

20:30 Meidenavond 8+ Hooimijt 

Wij gaan lekker tutten en ons mooi maken! 

Vrijdag 23 juli 2021 

10:00 Campingvriendjesclub Hooimijt 

Schrik niet, als je deze super knutsel ziet. 

 

 

 

 

14:00 Petje op, petje af Achterveld 

Wat doe jij met je petje? Doe mee en ga als een raketje! 

16:00 Op de foto met Kick de kikker Buitentheater 

Op het achterveld komt Kick de kikker.  

Kom jij hem verwelkomen? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest  

19:00 Theaterfeest Buitentheater 

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

20:30 Weerwolven van wakkerdam 10+ Achterveld 

Wij gaan de weerwolf zoeken, weet jij resultaat te boeken? 

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

Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 

 

12:00 Cool games 12+ Achterveld 

Bubbelbal, Archery tag en monster basketball 

13:00-

14:30 

Voetbalparty 12+ 

Jij komt toch ook bij deze leuke party? 

Achterveld 

 

11:00– 

12:30 

Voetbalparty 6 tot 12 jaar 

Jij komt toch ook bij deze leuke party? 

Achterveld 

 


