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Animatieprogramma

13 tot en met 19 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 13 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Spook

Spoken bestaan natuurlijk niet,
maar deze ochtend gaan we er
wel eentje maken! Zo kun je
vanavond je mama of papa laten
schrikken... kom je ook?!

14:00 uur Spokenjacht

Ben jij goed in puzzelen en ben
je niet bang voor spoken? Speur
dan met ons mee, want we zijn
op zoek naar spokenjagers!

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 Het Jachtseizoen

Weet jij uit handen te blijven van
de jagers? Doe mee, vanaf 8
jaar.

ZONDAG 14 AUGUSTUS 

Vrije dag animatieteam

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

MAANDAG 15 AUGUSTUS 

10:00 uur Vakantiekaarten maken

Laat al je vriendinnetjes en
vriendjes, oma, opa, tante of
nicht met je zelfgemaakte
vakantiekaarten weten, hoe leuk
je vakantie is! Je mag er zoveel
maken als je wilt. Het
recreatieteam wacht op je!

14:00 uur Vette Hamburger Estafette

Samen met jou team moet je zo
snel mogelijk de bestellingen van
hamburgers voltooien. Alleen
dan maak je kans om met die
vette overwinning ervan door te
gaan!

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 Voetballen!

We gaan een lekker potje
voetballen! Wie doet er met ons
mee?

DINSDAG 16 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Zon

Met deze vrolijke zon schijnt bij
jou altijd het zonnetje!

13:30 uur Oefenen voor de

playbackshow!

Binnenkort hebben we een
spetterende playbackshow. Hier
moeten we natuurlijk wel goed
voor oefenen. Vandaag kun je je
gelijk ook inschrijven.

14:00 uur Het grote Ei-Ruil-Spel

Jij krijgt een ei, maar wat krijg je
ervoor terug? Welk team zal het
lukken om met het grootste
voorwerp terug te komen?
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19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

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

20:30 uur Vlaggenroof

Aanvallen en verdedigen, daar
gaat het om bij dit spel. Roof met
ons mee! Vanaf 8 jaar.

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Auto van

Papier

We maken toffe auto's van
papier! Maak jij een racewagen,
politieauto, brandweerwagen of
misschien wel graafmachine?

13:30 uur Playbackshow: Generale

Repetitie

Voor de allerlaatste keer oefenen
voor de playbackshow . Vergeet
je kleding niet en straal alvast als
een echte popster op het
podium!

14:00 uur ABC-Zoekspel

Ben jij een echte speurneus en
ken je het hele alfabet uit je
hoofd? Dan is dit het perfecte
spel voor jou!

19:00 uur Saartje & Roos Regenboog

fotoshoot!

Ga op de foto met je allerleukste
theatervriendjes!

20:30 uur Levend Halli-Galli

Heel veel fruit! Maar we hebben
maar 5 stuks nodig? Sla jij op tijd
op de pan? Kom erachter bij dit
te gekke spel!

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Tropische

Papegaai

We maken vandaag een vrolijke
kleurrijke tropische papegaai. Je
mag zelf weten welke kleuren jij
jouw papegaai geeft.

14:00 uur Topische waterspelletjes

Verschillende tropische
waterspelletjes voor jong en oud!

19:00 uur Mega Playbackshow!

Vandaag is het dan eindelijk
weer zover: de playbackshow!
Iedereen heeft hard geoefend,
dus kom allemaal kijken naar
onze eigen popsterren!
Inschrijven voor de
playbackshow kan bij het
recreatieteam.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 

10:00 uur Minidisco feest!

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

10:30 uur Omkijkertje

Goed luisteren is ontzettend
belangrijk bij dit spel, doe je
mee? 

14:00 uur Stand in de Mand!

Stand in de mand en de bal is
voor...

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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