
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 1 AUG 
 

Vandaag is het Animatieteam een dagje 
vrij!! 

 
DINSDAG  3 AUG  

 
10:00 Kidsclub 

Daar gaan we weer! 
Iets moois knutselen voor de sfeer! 

14:00 Dubbellen estafette 
Deze estafette doe je met twee, 
Doen jullie ook mee? 

18:45 Ophaal ronde 
19:00 Theaterfeest 

Wat zullen we nou beleven, 
Zou er misschien iets blijven kleven?  

20:30 Wie ben ik? 
Weet jij wie ik ben?  
Is het iemadn die ik ken?  

ZATERDAG 31 JULI 
 
10:00 Kidsclub Verstoppertje 
Dit wil iedereen wel,  
we spelen een vet leuk spel! 
14:00 Voetbaltoernooi 
Wie gaat er voor eeuwige roem? 
En wordt hier de camping kampioen! 
18:45 Ophaalronde  
19:00 Theaterfeest  
Daar zijn ze weer! 
 Wat gebeurt er deze keer? 
20:30 Dierengeluiden spel 
Oh-nee er zijn dieren ontsnapt! 
Help jij meezoeken?  

 

MAANDAG 2 AUG  
 

10:00 Kidsclub flamingo maken 
Wat een gelach en gegier! 
We maken ons favoriete dier! 
14:00 Ninja! 
Altijd al een Ninja willen zijn? 
Doe mee en waan je een ninja voor de gein! 
18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest 
Rond de klok van zeven gaan ze weer iets leuks 
beleven! 
20:30 Bootcamp 
Ja ja we blijven ook zeker in fit 
Deze work-out is voor de echte doorzetters met een 
beetje pit! 
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WOENSDAG 4 AUG   
 

10:00 Kidsclub ballon trappen 
Het allerleukste is knutselen met de natuur, dus ga 
snel mee op avontuur! 
15:00 Schminken 
Wordt geschminkt in je favoriete dier, 
Wordt je een leeuw, een spin of mier?  
18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest 
Jongens en meisjes niet getreurd! 
Er is genoeg te vertellen wat er allemaal is gebeurt! 
20:30 Flessen voetbal 
We spelen om de eer! 
Wie wint er deze keer? 
 
 

VRIJDAG 6 AUG  
 
09:45 Let’s Dance! 
10:00 Kidsclub Tikkertje 
Tikkie jij bent hem 
Mij krijg je nooit te pakken! 
14:00 Tien tellen in de Rimboe 
Ben jij heel erg snel? 
Dan win jij dit spel misschien wel! 
 
16:00  Speuren naar sporen 
We gaan op zoek naar allemaal sporen, 
Weet jij welke sporen bij welk dier horen?   
 
18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest 
Een nieuwe week, nieuwe kansen 
Wie wordt er zo blij van winnen dat die gaat dansen? 
20:30 Spelletjes op het sportveld 
Speel je mee op het sportveld? 
Wie weet wordt jij wel onze sport held! 

DONDERDAG 5 AUG   
 

10:00 Kidsclub  
Wat zullen we vandaag gaan doen? 
Gaan we knutselen of een spelletje doen 
 

14:00 Iemand is hem niemand is hem 
Kennen jullie dit spel ook al? 
Trefbal ieder voor zich, wat mal! 
 

16:00 Ultimate frisbee 
Wist je dat dit wedstrijdfrisbeeën is? 
Welk team speelt het best samen en wie grijpt er mis? 
 

18:45 Ophaalronde 
19:00 Theaterfeest  

Gezellig om zeven uur,  
tijd voor een nieuw avontuur! 
 

20:30 Ik hou van Holland show 
Eindelijk weer een echte show!  
Zien wij je zo? 21:0 
 
 
 

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! 
 


