
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maatregelen deelname aan activiteiten 
• Ouders/verzorgers denk eraan dat je altijd 1,5 meter afstand in acht houdt, ook naar het animatieteam! 
• Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet deel te nemen aan activiteiten. 

 
 
Startpunt 
Animatiezaal 
Tenzij anders aangegeven 

Slecht weer? 
Kom toch! 
We doen altijd iets leuks 

In/ op het water? 
Zwemdiploma verplicht 
 

Doe je mee met ons? 
Deelname is op eigen 
risico 

 
ZONDAG 18 JULI  

 

10:00 Kidsclub 
Dit wil iedereen wel,  
we maken een eigen spel! 
15:00 Viervakkenspel 
Kom je ook naar het viervakkenspel? 
Het is zo gaaf, dit wil je zeker wel! 
18:45 Ophaalronde  
19:00 Theaterfeest  
Daar zijn ze weer! 
Wat gebeurt er deze keer? 
20:30 Vlaggenroof XXL 
Dit is de leukste activiteit van de dag! 
Doe mee en zoek de tegenstanders vlag! 

  

DINSDAG  20 JULI  
 

10:00 Kidsclub 
Een superheld kun je altijd vertrouwen. 
Wat gaan we vandaag bouwen?  
15:00 Stoelenvoetbal 
Een leuke twist aan een bekent spel, 
Al die veranderingen, trek je dat wel 
18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest 
Het is tijd voor een theaterfeest, 
Zorg dat je naar het theater sjeest! 
20:30 Minute to win it 
Je hebt maar 1 min om te laten zien wat je kunt, 
Show ous what you got, jij bent de act die stunt! 

 
ZATERDAG 17 JULI 

 

 
Vandaag is het Animatieteam een dagje vrij!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAANDAG 19 JULI  
 

10:00 Kidsclub Estafette 
Het thema van deze week is Olympische spelen. 
Wat is jouw favoriete sport?  
14:00 Bouwvakkersspel 
Ben je een bouwer, een sloper of een loper? 
Alleen de bouwstenen missen, die moeten we kopen! 
18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest 
Rond de klok van zeven gaan ze weer iets leuks beleven! 
20:30 Het Mega Smokkelspel  
We smokkelen de buit naar de overkant 
Het telt pas als de buit ligt in de mand 
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WOENSDAG 21 JULI  
 

10:00 Kidsclub 4 op een rij 
Doe je ook mee dit is echt leuk! 
Het is zo geweldig, ik lig in een deuk! 
14:00 Stopbal 
Stand in de mand en de bal is voor!!! 
Iedereen komt aan de beurt hoor! 
18:45 Ophaalronde 
19:00 Pyjamafeest 
Daar zijn ze weer, 
Wat gebeurt er deze keer? 
20:30 Sluipschutters 
Nee dit is niet het bekende programma van tv 
Maar en super vet spel met zaklampen, oke! 
 
 

VRIJDAG 23 JULI  
 

09:45 Let’s Dance! 
10:00 Kidsclub Speurtocht 
Kom je ook mee speuren? 
Kijk in alle gaten, hoeken en achter deuren! 
16:00 Crazy 33 
Voltooi zo veel mogelijk opdrachten op de lijst, 
En originaliteit wordt geprijsd! 
18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest 
Wow! Dit is wel heel speciaal… 
Dit kunnen we zeker niet allemaal! 
20:30 Party en Co show 
De laatste activiteit van de week is een show! 
Dit is me toch een partij leuk, WOW! 

DONDERDAG 22 JULI    
 

10:00 Kidsclub 
Zoek alvast een goede plek,  
deze knutsel wordt te gek! 
15:00 Mummiespel 
Mummiespel wat zou dat betekenen? 
Kom leuk meespelen, we gaan je niet vastketenen! 
18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest  
Gezellig om zeven uur,  
tijd voor een nieuw avontuur! 
20:30 Voetbal toernooi 
Dit wordt het laatste toernooi van de zomer alweer, 
Wie hem wint houdt het hele jaar de eer! 
 
 
 

WOENSDAG 24 JULI 2019 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Campingvriendjesclub (tot 
12.00 uur + OPGEVEN 
DEELNAME SPOOKTOCHT) 

Het gras op zijn hoofd groeit supersnel, 
Kom een grashoofd maken, dat wil je 
toch zeker wel? 
14:00 Rare materialen 4+ 

Waar moet je dit nou allemaal 
vandaag halen? Dit zijn veel 
verschillende materialen! 
16:00 Mastermind 8+ 

Eens zien of jullie wel deugen… 
Heb je een goed geheugen? 
18:45 Ophaalronde 

19:00 Theaterfeest op de  
boomstammen 
 

Beleef giga gekke avonturen,  
met deze fantastische figuren! 
20:00 Klaverjassen en sjoelen 

Aanmelden voor dinsdag 17:00 uur bij 
caravan 256 of 262. Inleg €3,00.  
20:00 Voetbal 10+ 

Zijn jullie weer klaar? Goede schoenen 
aan en scoren maar! 
21.00 Kampvuur! 

Rond de klok van negen uur, is het 
weer tijd voor het kampvuur! 
 


