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Animatieprogramma

23 tot en met 29 juli

WELKOM ALLEMAAL OP CAMPING
BERGZICHT!

Het wordt een superleuke vakantie want wij
organiseren allemaal leuke activiteiten voor
jong en oud! Voor alle activiteiten geldt, tenzij
anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij
de recreatieruimte. Bij slecht weer of
onvoldoende deelname wordt er altijd een
vervangende activiteit georganiseerd. Lees
maar snel wat er allemaal te doen is en dan
hopen wij jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

Fijne vakantie en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 23 JULI 

10:00 uur KIDSCLUB: Vrolijke

Regenboog

Van deze kleurrijke regenboog
wordt je altijd vrolijk!

14:00 uur Gekleurde-Regenboog-Spel

Ken jij alle kleuren van de
regenboog? Dat zijn er heel veel.
De regenboog heeft zich al een
poosje niet laten zien, want hij is
zijn kleuren kwijt. Ga jij mee
helpen zoeken de kleuren op te
sporen? Maar pas op voor de
grote gele gevaarlijke spons...
want die wist alle kleuren weer
weg!

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

Een supergezellige theatershow
met jouw enige echte
theatervriendjes! Kom gezellig
kijken wat ze vandaag toch weer
beleefd hebben!

20:30 uur 30 Seconds!

Een razendsnel spel waarbij je
zoveel mogelijk punten moet
halen binnen 30 seconden! Doe
jij mee? Vanaf 8 jaar.

ZONDAG 24 JULI 

Vrije dag animatieteam

Vandaag is het animatieteam vrij.
Maar morgen zijn zij weer fris en
fruitig van de partij!

MAANDAG 25 JULI 

10:00 uur Slijmerige Slijm Speurtocht

Loop gezellige mee met deze
slijmerige speurtocht, maar let
wel op! Onderweg kom je
slijmerige letters tegen die
samen een woord vormen.

14:00 uur Tien tellen in de Rimboe

Waar verstoppertje draait om
zoeken naar alle spelers in een
groot gebied, zal dat bij tien
tellen in de rimboe net wat
anders zijn... het spel wordt
namelijk steeds een stukje
moeilijker!

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

20:30 uur Flessenvoetbal

Het enige waar jij voor hoeft te
zorgen is, dat je fles niet
omvergetrapt wordt door één van
je medespelers! Neem je eigen
plastic fles gevuld met water
mee.
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DINSDAG 26 JULI 

10:00 uur KIDSCLUB: Bosje Bloemen

Wie verdiend er vandaag een
bosje bloemen? Kom een bosje
bloemen maken en geef deze
aan iemand cadeau!

14:00 uur De Leeuw is Koning

We spelen verschillende leuke
tikspelen waarbij de leeuw de
hoofdrol speelt!

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!

20:30 uur Muziek-Estafette

Een estafette maar dan met
muziek, doe je gezellig mee?

WOENSDAG 27 JULI 

10:00 uur Lepelfestijn

De meest gekke, leuke en
hilarische spelen met lepels!

14:00 uur Spetterpret

Ben jij niet bang om nat te
worden, maar wil je juist eventjes
lekker afkoelen? Trek je
zwembroek aan en doe gezellig
mee!

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

20:30 uur Ren je rond

Ben jij fanatiek en heb je een
goede conditie? Doe dan mee
met ren je rond!

DONDERDAG 28 JULI 

10:00 uur KIDSCLUB: Safaridieren

Weet jij welke dieren je
tegenkomt op safari? Kom
gezellig knutselen en je komt er
snel genoeg achter!

14:00 uur Safari-Avonturen-Tour

Ga jij mee op de Safari-
Avonturen-Tour? Deze
bijzondere tour brengt ons langs
verschillende dieren zoals
olifanten, giraffen en nijlpaarden.
Deze tour is uitermate geschikt
voor alle kinderen van 3 t/m 7
jaar.

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!

20:30 uur Safari-Rangers-Expeditie 

Alle dieren uit de jungle worden
losgelaten en jij mag op expeditie
om deze weer terug te vinden!
Een activiteit voor echte rangers
met speurtalent! Vanaf 8 jaar en
jonger onder begeleiding.
Vrijwilligers gezocht!

VRIJDAG 29 JULI 

10:00 uur Minidisco feest!

Doe mee en swing en spring
erop los op de leukste minidisco
dansjes!

10:30 uur Tikspelletjes

Allerlei leuke tikspelletjes voor
jong en oud! Doe gezellig mee,
maar kijk uit dat je niet getikt
wordt!

14:00 uur Speuren in de Natuur

Trek stevige schoenen aan want
we gaan speuren in de natuur!
Wie speurt er gezellig met ons
mee?

19:00 uur Kinderbingo

Er zijn weer mooie prijzen te
winnen bij de kinderbingo! Welke
geluksvogels gaan er met de
prijzen vandoor?

21:00 uur Mega Bingo

Kom vanavond naar de mega
bingo en ga er met mooie prijzen
vandoor!
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