
WELKOM ALLEMAAL!

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 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

10:15 - 11:15 uur KIDSCLUB: Muuraquarium

We gaan de boel gezellig maken
en maken met z'n allen een
supergroot aquarium op de
muur!

13:00 - 14:00 uur Waterspelletjes

Verschillende waterspelletjes
voor jong en oud!

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest! 

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

20:00 - 21:00 uur Kapitein en Matroos

Kom jij veilig aan op het
thuisfront? Een spannend en
snel spel waarbij je ook heel sluw
en slim moet zijn.

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 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:15 - 11:15 uur KIDSCLUB: Haai

Haai, hallo! Kom je vandaag bij
ons knutselen?

13:00 - 14:00 uur Omkijkertje

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

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest! 

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

20:00 - 21:00 uur Treffers!

We gaan allerlei vormen van
trefbal spelen. Zorg dat je niet
geraakt wordt! Vanaf 8 jaar.

DINSDAG 02 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Spring en swing met ons mee!

10:15 - 11:15 uur KIDSCLUB: Onderzeeboot

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

13:00 - 14:00 uur Water-Estafette-Race

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

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest! 

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

21:00 - 22:00 uur Mega-Grens-Smokkelspel

10+

Doe mee en probeer de douane
te ontvluchten! Smokkel zoveel
mogelijk goud naar de
goudverzamelaars en win het
spel. Vanaf 10 jaar.

WOENSDAG 03 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

10:15 - 11:15 uur KIDSCLUB: Tropische

Papegaai

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



13:00 - 14:00 uur Viervoetbal

Doe jij mee met deze te gekke
variant van voetbal? We spelen
niet met 2 maar met 4 doelen en
dus ook met 4 teams tegelijk!

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest! 

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

20:00 - 21:00 uur Selfie Challenge

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

DONDERDAG 04 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!

10:15 - 11:15 uur KIDSCLUB: Jungleketting

Vandaag gaan we een supertoffe
jungleketting maken!

13:00 - 14:00 uur De Smurfenjacht

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

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest! 

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

20:00 - 21:00 uur Levend Cluedo

Er is een vreemde moord
gepleegd op de camping, help jij
ons deze moord op te lossen?
We kunnen alle hulp gebruiken!
We hebben voor deze activiteit
vrijwilligers nodig. Opgeven als
vrijwilliger? Dit kan bij het
recreatieteam.

VRIJDAG 05 AUGUSTUS 

10:00 - 10:15 uur Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

10:15 - 11:15 uur KIDSCLUB: Vlinder

Kom vandaag een vlinder
maken! Je mag zelf weten welke
kleuren je de vlinder geeft!

13:00 - 14:00 uur Olifantenjacht

Een beestachtig leuke sport,
waarbij de olifanten moeten
proberen niet gepakt te worden
door de jagers! Slurf je dus snel
naar het sportveld en doe
gezellig mee!

19:00 - 19:30 uur Theaterfeest! 

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

20:00 - 21:00 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.
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