
 

 
 

 

4 t/m 10 juli 
 
 
 
 

ZATERDAG   ZONDAG  
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Zorg dat je bij de knutsel bent, 
we maken even fantastisch muziekinstrument! 

 Wat een avontuur,  
we maken een dier uit de natuur! 

14:00 Jeu du Boules  14:00 Geheime wandeling 
Dit spel gaat om de precisie, 
hoe vind je die? 

 Loop jij vandaag met ons mee? 
Deze tocht is geheim en oké! 

16:00 Verstoppertje  16:00 Jongens tegen de meisjes 
Dit blijft een leuk spel, 
Dit ken je zeker wel! 

 Een van een battlen tegen elkaar, 
dit wordt geweldig echt waar! 

19:00 Meeleeftheater  19:00 Meeleeftheater 
Rond de klok van zeven,  
valt er weer iets geks te beleven! 

 Jaja daar zijn ze weer! 
Waar is het feestje deze keer? 

20:00 De vloer is lava 20:00 Letterzoektocht 
Hoe heet wordt het onder jouw voeten?  Ken jij alle letters van het alfabet? 
       
       

MAANDAG  DINSDAG 
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Hier moet je zijn geweest, 
we maken een fantasiebeest! 

 Dit wil iedereen wel, 
we maken een eigen spel! 

16:00 De bouwbende   14:00 Levend ganzenbord 
Laat je horen! 
Wie bouwt de hoogste toren? 

 Dit ken jij zeker wel? 
We maken het een levend spel! 

19:00 Meeleeftheater  16:00 Missie Maze 
Kom naar de vaste plek, 
dit stuk wordt echt te gek! 

Er liggen verschillende missies verspreid over de 
camping! Doe jij samen met je familie mee? 

20:00 Vier op een rij race  19:00 Meeleeftheater 
Ben jij behendig en snel? 
Dan win jij misschien wel! 

 Weet jij wat ik zie?  
Is dit magie? 9:00 

    20:00 XXL Rebustocht 
    Dit is een hele toffe tocht, 

zie jij daar die rebus in de bocht 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 
 
 

   
 

    

 WOENSDAG    DONDERDAG  
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Het is de knutsel die iedereen wil, 
we maken vandaag een krokodil! 

 Het is weer tijd, 
voor de kleurwedstrijd! 

16:00 Stoepkrijtchallenges   16:00 Ballonnen spel 
Kom allemaal op tijd, 
we maken kunstwerken met stoepkrijt! 

 Dit speel je met ballonnen, 
geef jij je snel gewonnen? 

19:00 Meeleeftheater   19:00 Meeleeftheater 
Heb jij ze al gezien? 
Ze hebben weer pret voor tien! 

 Een olifant met gekke sokken? 
Hier loopt iemand te jokkenbrokken! 

20:00 Minidisco  20:00 The Big Music Quiz 
De volumeknoppen staan weer open, 
de beste minidisco hits is waar we op hopen! 

 Deze quiz is voor het hele gezin!  

       
VRIJDAG     

      
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!     
      
     
      
     
      
     
    
     

Maatregelen deelname aan activiteiten 
• Houd minimaal 1,5m afstand 
• Maximale deelnemers voor veel activiteiten 

 
Startpunt 
Aangegeven plek. 
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 


