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Animatieprogramma

30 juli tot en met 05 augustus

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 30 JULI 

10:00 uur KIDSCLUB: Unicornhanger 

Droom je altijd al van een
sprookjesachtige kamer? Met
deze unicornhanger is jouw
kamer compleet! 

14:00 uur Unicorn-Avonturen-

Zoektocht

Ga met je team op een
avontuurlijke zoektocht naar de
unicorns en behaal de meeste
punten! Vanaf 6 jaar.

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 Super-Record-Quiz

Wat is het wereldrecord
televisiekijken? Hoelang is de
langste vrouw ter wereld?
Hoeveel hotdogs moet je eten
binnen 3 minuten om het
wereldrecord te breken?
Allemaal vragen waar jij
antwoord op moet geven tijdens
deze Super-Record-Quiz!

ZONDAG 31 JULI 

Vrije dag animatieteam

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

MAANDAG 01 AUGUSTUS 

10:00 uur De Smurfenjacht

Ga op smurfenjacht en smurf zo
snel mogelijk naar de Smurfen
die je tegenkomt tijdens deze
Smurftocht!

14:00 uur Voetballen!

We spelen een potje voetbal,
iedereen vanaf 10 jaar is van
harte welkom om mee te komen
spelen!

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 Levend Cluedo

Er is een vreemde moord
gepleegd, help jij ons deze
moord op te lossen? We kunnen
alle hulp gebruiken! Dit spel is
voor 10 jaar en ouder.

DINSDAG 02 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Onderzeeboot

We maken vandaag een
onderzeeboot! Heb jij enig idee
hoe een onderzeeboot eruitziet?

14:00 uur Bevrijd de Vlieg

Alle hongerige spinnen zijn op
zoek naar lekkere vliegen. Een
dikke bromvlieg is er al
gevangen. Kunnen de overige
vliegen hem redden? 

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!
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20:30 uur Familie-Voetbaltoernooi

Je eigen familie als team in een
sportieve wedstrijd! Scoor en win
die cup en dan is jullie vakantie
zeker niet meer stuk te krijgen!
Schrijf je team van papa's,
mama's, broertjes, zusjes,
vriendjes, vriendinnetjes en
buren nu in bij het recreatieteam!

WOENSDAG 03 AUGUSTUS 

10:00 uur Blij Ballonnenfeest!

We spelen allemaal leuke
spelletjes met ballonnen voor alle
kleine kinderen vanaf 3 jaar.

14:00 uur Kubbs

Het doel van het spel is om zo
snel mogelijk alle kubbs met de
werpstok onderhands omver te
gooien, en als laatste de koning,
voordat de tegenpartij dat doet

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

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

20:30 uur De Grote Selfie Challenge

Ga met je mobiel op pad om zo
snel mogelijk alle selfies van
deze challenge te volbrengen!

DONDERDAG 04 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Piratenfeest

Kom vandaag een piratenboot,
piratenvlag of een piratenhoed
knutselen! Maar je kunt ze
natuurlijk ook allemaal maken.
We maken er in ieder geval een
piratenfeestje van!

14:00 uur Piratenspeurtocht

Waarom hebben piraten eigenlijk
een ooglapje? Doe mee met
onze speurtocht en kom
erachter! Speciaal voor alle
kinderen t/m 7 jaar! 

20:30 uur Tafel-Tennis-Toernooi

Een tafeltennistoernooi voor
iedereen vanaf 10 jaar. Schrijf je
snel in bij het recreatieteam!

VRIJDAG 05 AUGUSTUS 

10:00 uur Minidisco feest!

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

10:30 uur Allerlei spelletjes met de

voetbal

We doen leuke voetbalspelletjes!
Wie doet er met ons mee? Vanaf
6 jaar.

14:00 uur Water-Estafette-Race

Een doldwaze estafette waarbij
water de hoofdrol speelt! Pas op,
want je wordt nat!

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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