‘t Strandheem – 14 t/m 20 juli

ZATERDAG 14 JULI 2018
Vandaag is het animatieteam een
dag vrij!
Vraag bij de receptie naar andere
leuke activiteiten in de omgeving!

ZONDAG 15 JULI 2018
10:00

Campingvriendjesclub

We worden steeds hipper,
zeker met onze eigen slippers!
14:00 Lawaaimakers
Wat een lawaai maken zij,
of maakt dat jou blij?
16:00 Apekooi
Dit wordt mooi,
het is tijd voor apekooi!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Getver! Eten met penselen,
dat kan ze helemaal niets schelen!
20:00 Chill games 12+
Kom je op onze hangout chillen? We
doen wat we zelf willen!

MAANDAG 16 JULI 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Echte cheerleaders gebruiken
pompoms! Ook voor jongens is dit niet
iets stoms!
14:00 Puntenparty
Verzamel jij de meeste punten?
Of weet je tegenstander te stunten?
16:00 Voetbal
Passje hier, omhaal daar!
Wie zorgt er voor het doel voor
gevaar?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Kom snel naar het theaterfeest,
er is iemand jarig geweest!
20:30 Bottle battle 12+
Ben jij een durfal?
Doe mee met Bottle battle!

DINSDAG 17 JULI 2018
Let’s Dance
Campingvriendjesclub
Deze knutsel vliegt hoog door e lucht,
we maken dit in een zucht!
14:00 Schminken en games
Spelletjes en schminken met plezier?
Kom dan maar snel hier!
16:00 De juiste kaart 12+
De spanning stijgt,
kies jij de juiste kaart?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

09:45
10:00

Joehoe allemaal, kom je erbij?
Ga lekker zitten, zij aan zij!
20:30 Levend cluedo
Heb jij samen met je team het
antwoord, op die gruwelijke moord?

WOENSDAG 18 JULI 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Een waterput maken we zo,
de uitleg geven we je cadeau!
14:00 Basketbal
Zie de bal eens gaan,
we gaan er weer tegenaan!
16:00 Beestentocht
Moeten jullie links of rechts bij de
bocht? Doe mee en voltooi deze tocht!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest + aansluitend
minidisco
Zullen ze het nu eens leren? Het blijven
toffe peren!

19:00

Verboden woord
Heb jij het gehoord?
Dit is een verboden woord!
20:30 30 Seconds 12+
Raad jij met je team het meest?
Chill! Hier moet je bij zijn geweest!

20:00

DONDERDAG 19 JULI 2018
Let’s Dance
Campingvriendjesclub
Het gras op zijn hoofd groeit
supersnel! Een grashoofd maken, dat
wil je toch wel?
14:00 Hit the button

09:45
10:00

Ben jij een beetje snel? Dan win jij dit
spel!
16:00 Mudrace 12+
Rennen en strijden,
pas op en probeer niet uit te glijden!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Wow, wat zijn ze cool!
Ze hebben een versierde stoel!
20:30 Ruimteshow
Bij binnenkomst zeg je wow!
Het is de ruimte show!

19:00

VRIJDAG 20 JULI 2018
Let’s Dance
Campingvriendjesclub
Knikkeren doe je zo!
De uitleg geven we cadeau!

09:45
10:00

Vlechten met vaders
Hebben jullie ooit vaders zien vlechten?
Welke vader is het beste?
16:00 Vlaggensteel spel
Pas op, of ik steel!
Hou jij de vlag heel?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

14:00

Wat is dat voor een spannend best?
Komt dat zien tijdens het theaterfeest!
20:30 Klaverjassen 18+
Ga jij door, of ben je van het passen?
Tijd om te klaverjassen! We starten om
21:00 uur en de kosten zijn € 4,00 p.p.
20:30 Kampvuur met broodjes
bakken
Gezellig broodjes bakken bij het
kampvuur!
21:30 Kampvuur 12+
Kom naar dit gezellige uur,
we zitten bij het kampvuur!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

‘t Strandheem – 21 t/m 27 juli
ZATERDAG 21 JULI 2018
Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Tot morgen!
20:00 Kinderdisco tot 12 jaar
Dans je mee?
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen misschien?
Wie zal jij tijdens de disco weer zien?

MAANDAG 23 JULI 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

We maken een prachtige elf,
de rest komt vanzelf!

14:00

Omgekeerd verstoppertje

Je moet slim zijn in dit spel,
dan win jij misschien wel!
16:00 Verboden te lachen
Bij dit spel mag je niet lachen,
wij zitten al te smachten.
16:00 Mysterie 12+
Wat is er gebeurd?
Los het mysterie op!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Kom snel naar het theaterfeest,
er is iemand jarig geweest!
20:00 Beachparty in het zwembad
Dit is er aan de hand!
Dikke vette party in het zwembad!
21:30 Beachparty in het zwembad 12+
Laat je beste moves zien!

ZONDAG 22 JULI 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Roep al je vriendjes erbij! We maken
een echt hertengewei!
13:00 Kinderbingo
3 rondes kosten €2,50, vergeet je eigen
pen of stift niet mee te nemen.
15:00 Formule 1 kijken
Kom je ook formule 1 kijken in het
restaurant?
16:00 Vissen in de vijver
Neem je eigen visspullen mee!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Kom jij je vrienden weer bezoeken? Kom
en ga ze snel zoeken!
20:30 Crazy 88
Behaal jij al deze gekke opdrachten?
Je team staat al te wachten!
20:30 Boonanza Live 12+
Weet jij je bonen te verbouwen?
Wij zijn niet meer te houden!

DINSDAG 24 JULI 2018

**THEMADAG: INDIANEN**
10:00 Campingvriendjesclub
Vandaag is het indianendag!
Om en uur beginnen we met iets
spannends...
14:00 Indianen kwartet
Wat een pret,
we spelen indianen kwartet!
16:00 Indianen op jacht
Indianen kunnen goed verzamelen,
Probeer ze maar een in te halen!
16:00 Ninja’s 12+
Altijd al een ninja willen zijn?
Dan moet je hier zeker bij zijn!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Verliefd zijn is heel erg leuk,
samen liggen we weer in een deuk!
20:00 Indianengeheim show 12Wie zijn er de kampioenen?
De indiaan bepaald mee!
21:00 Voetbal 12+
Ouders show eens hoe dat moet!
Scoren met de bal aan de voet!

WOENSDAG 25 JULI 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Dat is toch idioot?
Een boot van een walnoot!
14:00 Prinsessentijd
Alle prinsessen verzamelen!
We gaan iets leuks doen!
14:00 Wie, wat of waar ben ik?
Raad jij snel wie je bent?
Of is dit iemand die je niet kent?
16:00 Panna 12+
Laat je panna skills zien!
We zien je op het voetbal veldje!
16:00 ABC tocht
Allemaal letters,
Snap jij het nog?
18:45 Ophaalronde theaterfeest

19:00 Theaterfeest
Gedver! Eten met penselen,
dat kan ze helemaal niets schelen!
20:30 Superquiz
Schreeuw je schor tijdens de superquiz!
VRIJDAG 27 JULI 2018

DONDERDAG 26 JULI 2018
Campingvriendjesclub
Wij maken iets moois uit de
rommeldoos, het wordt echt
grandioos!
14:00 Bangband

10:00

Eens zien waar ik nu op stuit!
Boogbal
We gaan er tegenaan,
Zie d ebal eens gaan!
16:00 Youngster Squad 12+

16:00

Gewoon lekker hangen en leuke
dingen doen, meer niet!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Om zeven uur maken ze weer wat
mee, het is altijd pret met deze twee!
20:00 Timing
Klaar voor de strijd?
Jij bent goed met tijd!
20:00 Minidisco
Zwaaien en draaien,
die je mee?
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen misschoen?
Wie zal jij tijdens de disco weer zien?

19:00

Campingvriendjesclub
Hoe vind je dat?
Je lijkt wel een kat!

10:00

Designers
We gaan aan het werk als een echte
designer! Wat wordt jouw ontwerp?
14:00 Het mega geldspel
Word jij een echte held?
Win dan het meeste geld!
16:00 Volleybal 12+
Sla de bal over het net!
We hebben grote pret!
16:00 Fotospeurtocht
Krijg jij de foto compleet?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

14:00

Rond deze tijd,
Is het tijd voor gekkigheid!
20:00 Reclamerace
Nooit opgeven!
Weet jij alles weg te strepen?
20:30 Bingo
Streep zoveel mogelijk nummers weg!
Kosten €5,50 en vergeet niet een pen
mee te nemen.
21:30 Rond de tafel 12+
Zorg dat de bal goed terecht komt,
en loop snel de tafel rond!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

‘t Strandheem – 28 juli t/m 3 augustus
ZATERDAG 28 JULI 2018
Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Tot morgen!
20:00 Kinderdisco tot 12 jaar
De muziek staat al aan,
ben jij al klaar om te gaan?
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen misschien?
Wie zal jij tijdens de disco weer zien?

MAANDAG 30 JULI 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

We laten ons gelden,
we maken echte superhelden!

11:00

Opgeven Horrorzone Obstaclerun

Geef je nu op voor de spannende Horror
Obstaclerun 12+! Vol+vol…
14:00 Zeepbaan glijden 12Ja gaan, ik zie je op de zeepbaan!
Zeepbaan glijden 12+
Ja gaan, ik zie je op de zeepbaan!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
De een heeft gedroomd over Peter Pan, de
ander over een vuilnisman!
20:00 Minidisco
Ben jij een theekop, of hou je van chocola?
Doe mij dan maar na!
21:30 **Horrorzone Obstaclerun 12+**
Zombies lopen overal, pas op elk obstakel.
Geef je op bij het animatieteam! (Max. 100
personen, vol=vol!)

16:00

ZONDAG 29 JULI 2018
10:00

Campingvriendjesclub

We maken een prachtige elf,
De rest komt vanzelf!
14:00 Beestenboel
Dit wordt lachen, brullen en gieren…
15:00 Formule 1 kijken
Kom je ook formule 1 kijken in het
restaurant?
16:00 Petje op, petje af
Wat doe jij met je petje? Doe maar en
ga als een raketje!
16:00 Who is the man? 12+
30 seconden om te raden wie je bent,
ben jij dankzij films of muziek bekend?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Tijd voor een magisch avontuur!
Weerwolven van Wakkerdam
12+
Pas op en word niet om de tuin geleid!
Geef je op bij het animatieteam, vol is vol!

20:30

DINSDAG 31 JULI 2018
Campingvriendjesclub
Weet je dit wel? Dit beest vliegt snel!
11:00 Opgeven Playbackshow
14:00 Speed Challange 12+
Snelheid is waar het om gaat!
14:00 Engelse Bulldog
Engelse Bulldog is echt een activiteit,
doe jij mee met deze strijd!
16:00 Zwembadpret
In het zwembad hebben wij veel pret, een
handdoek meenemen is een goede zet!
16:00 Shoot-out 12+
Wie scoort het meest?
Bij shoot-out moet je zijn geweest!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

10:00

Verliefd zijn overkomt je toch echt!
Komt er wat van terecht?
20:30 Black Stories 12+
Er is weer iets verdachts gebeurd, weet jij
wat precies?

WOENSDAG 01 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Knip en plak je met ons mee?
11:00 Opgeven Playbackshow

14:00

Levend tafelvoetbal

Eens zien of die bal in dat doel past!
16:00 Experts 12+
Wie zijn de experts van de camping?
16:00 Experience Tour
Deze tocht is een hele beleving!
Loop je mee?
16:00 Oefenen Playbackshow

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest

Theaterfeest
Waarom pakt ze nou takken?
En wat zijn ze aan het verpakken?
20:30 **PLAYBACKSHOW**
Het wordt een spetterende show!
22:00 Aansluitend Disco 12+

DONDERDAG 02 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Schelpen toveren we om tot vissen!
11:00 Opgeven Fifa 18 toernooi 8+

10:00

Geef je tot uiterlijk 12 uur op!
(max. 40 personen, vol = vol!)
14:00 Blokjesvoetbal
Alle blokken moeten om!
Doe je schoenen aan en kom!
14:00 **Fifa 18 toernooi 8+**
Ben jij de FIFA-eindbaas?
Duur ± 2 tot 3 uur.
16:00 Crazy estafette
Gekker dan dit bestaat niet!

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest

Theaterfeest
Een ruzie dat is toch nergens voor nodig!
20:30 Graskriebels
In het gras zijn wij in onze sas!
21:00 Wie was het? 12+
Weet jij wie het was?

VRIJDAG 03 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
We gaan weer knutselen!
Neem jij een eierdoos mee?

10:00

Survival Madness 12+
Ben jij stoer en sterk?
14:00 Don Dino
Ken jij Don Dino al?
16:00 Vossenjacht
Met zijn allen op zoek naar de vossen!
Zie jij er een tussen de bossen?
16:00 Swim & Chill 12+

14:00

Hangen in het zwembad!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.

Met deze figuren,
ligt iedereen in een deuk!
20:00 Bouwvakkersgame

DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.

We gaan aan een toren bouwen,
wij zijn niet te houden!
20:30 Bingo

IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

Streep zoveel mogelijk nummers weg!
Kosten €5,50 en vergeet niet een pen
mee te nemen.
21:30 30 Seconds 12+
30 Seconden de tijd,
welk team wint deze strijd?

‘t Strandheem – 04 augustus t/m 10 augustus
ZATERDAG 04 AUGUSTUS 2018
Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Tot morgen!
20:00 Kinderdisco tot 12 jaar
Heb jij nog een verzoek?
Je danst in de hoek!
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen misschien?
Wie zal jij tijdens de disco weer zien?

ZONDAG 05 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Hou jij de schaal heel?
Dat zegt dan erg veel!
11:00 Audities musical
Doe auditie en doe donderdag mee!

14:00

Grote groenterace

Heb jij als snelste ale groenten te pakken?
Dan ben jij de winnaar op alle vlakken!
14:00 Spel zonder grenzen
Eens zien wie er erg goed is!
16:00 Bekendmaking rollen musical
16:00 Treasure Hunters12+
Niets is ons te dol! Als we gaan,
gaan we vol!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Zijn ze de hele dag in de zon geweest?

MAANDAG 06 AUGUSTUS 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Je vrienden en familie zijn heel wat waard!
11:00 Oefenen musical

14:00

Superbal

Geef hem meteen weer een knal!
Etalagepoppen tikkertje
Tik hem aan, etalagepop blijft nu staan!
16:00 Pingpong squash 12+
Pingpong met de muren!
16:00 Voetbal
Wat een actie en een omhaal!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Zijn ze nu ineens onder water?
Wat een geschater!
20:00 Levend halli galli
Weet jij de vraag wel?
Snel naar de bel!
22:30 **Bios XXL**
De Bios XXL komt naar ‘t Strandheem! In de
buitenlucht film kijken? Neem je stoel en de
popcorn mee en schuif gezellig aan!

14:00

20:30 Party & Co
Doe mee met dit fantastische spel!
DINSDAG 07 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Een waterput maken we zo,
de uitleg geven we je cadeau!
12:00 Braderie (tot 17:00)
14:00 Indianen kwartet
Hoe vind je het?
We spelen indianen kwartet!
14:00 De knuffeldokter
Neem je knuffel mee!
De dokter maakt je knuffel weer oké!
16:00 Oefenen Musical Step Up
Oefening baart kunst!
16:00 Team up! 12+
Kun jij met je team deze moeilijke
onderleen halen?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

10:00

Gebruik jij je tandenborstel voor je
tanden? Of poets je altijd met je handen?
21:00 Disco 12+
Laat je beste moves zien!

WOENSDAG 08 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

We gaan weer los,
we maken een spookbos!
11:00 Oefenen musical

14:00

Strandheemtocht

Wat weet jij allemaal over de camping?
Test je kennis tijdens deze tocht!

16:00 Decor bouwen 12+
Dit is leuk hoor,
samen maken we een fantastisch decor!
16:00 Experience Tour
Deze tocht is een hele beleving!
Loop je mee?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Dat zijn gekke vlekken!
Wat gebeurt er nou!
20:30 Vlaggenroof
Waar gaat die vlag heen?
Zit winnen wel in je systeem?

19:00

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 2018

DONDERDAG 09 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Dit diertje komt uit de zee,
doe met deze knutsel mee!
11:00 Oefenen musical

10:00

Score knockout 12+
Score? Dat betekent een knockout voor
een ander!
14:00 Versla de draak

14:00

Kun jij de draak verslaan?

16:00

Generale repetitie musical

We oefenen nog een keer!
Daarna nooit meer!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Kijk eens wat een mafkezen!

19:00

**Musical Step Up**
Iedereen heeft goed zijn best gedaan!
Zit jij straks vooraan?
aansl. Disco
Na de musical gaan we weer een feestje
maken!

20:30

Campingvriendjesclub
Kijk uit voor deze krokodil!
Straks bijt hij je nog in je bil!

10:00

Crazy Bootcamp
Dit is de gekste bootcamp dat je ooit
gezien hebt! Sportief en gek, het kan
echt tegelijk!
14:00 Funday
We lachen samen veel!
We hebben veel fun!
16:00 Whatsapp je gek 12+
Doe jij mee met Whatsapp je gek?
16:00 Tik de tikker
Hu dat is gek?
We tikken de tikker!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

14:00

Met deze figuren,
ligt iedereen in een deuk!
20:00 Aquarace
Wat een spetterende race is dit,
we doen de borstcrawl met veel pit!
20:30 Bingo
Streep zoveel mogelijk nummers weg!
Kosten €5,50 en vergeet niet een pen
mee te nemen.
21:30 Break-out 12+
Weet jij hieruit te breken?
Dat is nog niet gebleken!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

‘t Strandheem – 11 augustus t/m 17 augustus
ZATERDAG 11 AUGUSTUS 2018
Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Tot morgen!
20:00 Kinderdisco tot 12 jaar
Hoor jij je favoriete nummer?
We gaan los!
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen misschien?
Wie zal jij tijdens de disco weer zien?

MAANDAG 13 AUGUSTUS 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Met deze knutsel heb je altijd prijs!
14:00 Piraten training
Kom hier en word een echte piraat,
kijk maar eens goed hoe dat gaat!
14:00 Break out 12+
Breek jij hieruit?
Of ben je ergens op gestuit?
16:00 Amerikaans trefbal 12+
Trefbal op een andere manier,
dit zorgt voor veel plezier!
16:00 Schattenjacht
Weet jij waar de schat verstopt ligt?
De schat vinden is onze plicht!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Zie ik daar een piraat?
20:00 Minidisco
Wat een feest!
Kom je lekker dansen?
20:30 Kraak de schat
Wie zijn er de kampioenen in schatten
kraken?
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen?

ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Wauw! Dit wil iedereen wel,
we knutselen een eigen spel!
14:00 De gouden bel
Jij komt toch ook bij dit toffe spel?
Ik ben er zeker wel!
14:00 Pay the price 12+
Gaat het niet zoals het zou moeten?
Dat wordt boeten!
16:00 Multi Maffia 12+
Net zoals de Maffia!
Eens kijken of dat goed gaat!
16:00 Vlaggensteel spel
Pas op, of ik steel! Hou jij de vlag heel?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Een echte Rembrandt van Rijn?
Zou het echt een schilder zijn?
20:30 Fashion Fiesta
Neem een oud shirt mee en kom naar de
vaste plek!

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Een eigen spel,
dat wil iedereen wel
12:00 Opgave spooktocht
Schrijf je in voor de spooktocht van as.
Woensdag! Meer info? Zie spokencode.
14:00 Het verjaardagspel
Ojee, wat gaat de tijd toch snel!
Weet jij alle antwoorden wel?
16:00 Lijnbal
Sta je op de lijn? Dat is dan fijn!
16:00 Rond de tafel 12+
Het is weer hartstikke mooi!
We spelen een toernooi!
16:00 Team up! 12+
Kun jij met je team deze moeilijke
onderleen halen?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

10:00

Ze zien ze vliegen,
of zitten ze nu te liegen?
20:30 Volleybal 12+
Vaders en moeders smash mee,
dit toernooi wordt weer oké!

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Hoe vind je dat?
Met deze knutsel lijk je op een kat!
14:00 Boslooptocht 12+
Durf jij deze tocht aan?
16:00 Levend Tic Tac Toe
Dit spel ken jij zeker wel?
We maken het een levend spel!
16:00 Badminton
Sla de pluim! Win jij dit spel?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Bij de politie zijn ze erg stoer,
het boeit sommigen geen ene moer!
22:00 **Spooktocht 12+**
Durf jij het aan dit jaar?
In het bos schuilt veel gevaar!

19:00

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Een paddenstoel!
Kom en zit in je stoel!
14:00 Zwakste schakel 12+
Kun jij de vragen beantwoorden?
Of ben jij de zwakste schakel?
14:00 Candy Clash

10:00

Het snoep is niet meer zo zoet, gaat dit
wel goed?
16:00 Wicked Waterball 12+
Wicked Waterball!
Ken jij dat al?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Ik heb het wel in de gaten,
Er zijn ineens overal piraten!
20:00 Voetbal
Ben jij de Messi van de camping?

19:00

21:00

Disco 12+

Hey, DJ! Draai nog maar een plaat!
Ik ga vanavond niet naar huis!

We gaan van start,
met handen maken we een hart!
Vriendenstrijd
Wie kent zijn/haar vriend het best?
16:00 Kwallenballen 12+
Dit gaat je zeker bevallen,
we spelen kwallenballen!
16:00 Zitvolleybal
We sporten,
maar blijven zitten!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

14:00

Weet je waar het begint?
20:00 Fastfood: The Game
Bezorgen of afhalen?
Wees op tijd met betalen!
20:30 Bingo
Streep zoveel mogelijk nummers weg!
Kosten €5,50 en vergeet niet een pen
mee te nemen.
21:30 Wanted 12+
Wie wint deze strijd?
Het wordt spannend, dat is een feit!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

‘t Strandheem – 18 augustus t/m 24 augustus
ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018
Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Tot morgen!

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Tekenen doen we zo,
doe mee met de knutsel-flow!
14:00 Obstaclerun
Wat een obstakels, ga er over heen!
Zit winnen wel in je systeem?
14:00 Rad van regels
Een rad met regels! Alleen met de handen
of op de tegels?
16:00 Zweeds loopspel 12+
Kijk eens wat een opdrachten,
weet jij wat je kan verwachten?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

MAANDAG 20 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

We gaan vandaag een piranha maken,
eens zien of je dit weet te kraken!
11:00 Opgeven Zeemeerminnenles 7+
Flip’em
Flip’em zo hard als je kan! Te laat?
Jammer dan!
16:00 Gotcha 12+
Ik hoop dat je goed oplet!
Daar rent je target!
16:00 **Zeemeerminnenles**
Spring het zwembad in, we hebben zelfs een
echte vin! Geef je snel op!
(max. 30 deelnemers)
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Rond 7 uur is het tijd voor plezier!
20:00 Geheimenspel
Wist jij dit wel?
Allemaal geheimen bij dit spel!
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen?

14:00

Eens zien of je dit ook weet,
hoe krijgen ze de puzzel compleet?
20:00 Kinderdisco tot 12 jaar
Hoor jij de muziek al?
Dans met ons mee!
21:00 Disco 12+
Laat je beste moves maar eens zien!

DINSDAG 21 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Gaat hij snel, door de lucht en soms wat
ruig? Dan is het vast een super stoer
vliegtuig!

10:00

Oefenen Festival du
Strandheem
Is je act al helemaal klaar?
We oefenen nu samen met elkaar!
14:00 Decor Festival du Strandheem
bouwen 12+
Help jij ons mee??
16:00 Waterballon trefbal
Pas op je wordt nat! Waterballonnen
trefbal, te gek is dat!
16:00 Champions 12+
Wie zijn er de kampioenen? Bepaal mee!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

11:00

Wow, wat zijn ze cool!
Ze hebben een versierde stoel!
20:30 Gooi de koning om 12+
Kom jij wel?
Doe je mee met het spel?

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Wakker worden, kom uit je tent!
11:00 Oefenen Festival du
Strandheem
Is je act al helemaal klaar?
14:00 Roversroof
De rovers liggen op de loer!
Kun jij ontsnappen?
14:00 Capture the ball 12+
Ben jij als eerst bij de bal?
Eens zien wie de eerste is!
16:00 Generale repetitie Festival
du Strandheem
We oefenen nog een keer!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Kom op dit feest!
Hier moet je zijn geweest!
20:30 Festival du Strandheem +
aansluitend disco!
Komt dat zien, komt dat zien!
Welkom bij Festival du Strandheem!

19:00

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Pak een stift, papier en een schaar!
14:00 Zandkastelen bouwen
Wie kan het mooiste zandkasteel
bouwen? Kom meedoen!
16:00 Waterspelen

10:00

Dit is voor de echte waterrat!

16:00

Voetballen 12+

Wat een actie en een omhaal! Doelpunt!
Of was het de paal?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Ze zien niet meer waar ze lopen,
als dit maar goed gaat aflopen!
20:30 Ultralight Handbal 12+
Dit wordt lachen!
De ultralight versie is andere koek!

19:00

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
We gaan van start,
met handen maken we een hart!

10:00
14:00

Zoek de foto!

Weet jij waar de foto gemaakt is?
16:00 Leugensmokkelspel 12+
Vertel je de waarheid of toch niet?
16:00 Zoek de onderdelen
Kun jij alles verzamelen?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Springen, dansen, heen en weer.
Op de kop en nog een keer!
20:00 Zweeds loopspel
Kijk eens wat een opdrachten,
weet jij wat je kan verwachten?
20:30 Klaverjassen 18+
Niet passen, maar klaverjassen! We
starten om 21:00 uur en de kosten zijn
€4,- p.p.
21:30 Kampvuur 12+
Gezellig marshmallows eten?
Dit wordt een kampvuur om niet te
vergeten!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

‘t Strandheem – 25 augustus t/m 31 augustus
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018
Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Tot morgen!

20:00

Kinderdisco tot 12 jaar

Oo-ee-oo ah-ah! Ting tang walla walla bing
bang!
21:00 Disco 12+
Wil jij lekker dansen misschien?
Wie zul jij tijdens de disco weer zien?

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Hé, hallo, hooi!
We maken een mooie hoofdtooi!
14:00 Weg is pech
Zijn ze weg? Dat is pech!
15:00 Formule 1 kijken
Kom je ook Formule 1 kijken in het
restaurant?
16:00 Levend ganzenbord
Dit spel ken je vast wel!
We maken het tot een levend spel!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Het is feest! Er is net iemand jarig
geweest!
20:00 Swim, chill & party 12Dit wordt, zwemmen, chillen en feesten!

21:00 Swim, chill & party 12+
In het zwembad hebben wij veel pret,
een handdoek meenemen is een goede
zet!
MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Dit is niet zomaar iets,
het is iets cools voor aan je fiets!
14:00 Pimp my bike
Neem je fiets mee,
we gaan hem omtoveren!
16:00 Who is the man
Of ik hem ken?
Who is the man?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Beleef gigagekke avonturen,
met deze fantastische figuren!
20:30 The Hunt 12+
Dit spel is te gek,
zoek een goede verstopplek!

DINSDAG 28 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Een vangspel maken wij,
dit maakt ons zeker wel blij!
14:00 Wereldreis
Zorg dat je ook komt!
We gaan de wereld rond!
16:00 Crazy cowboys
Gooien met een lasso,
wie steelt hier de show?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

10:00

Met blote voeten door de wasstraat,
eens zien waar dit verhaal over gaat!
20:30 Douanespel 12+
Hey jij, hey jij!
Kom jij die douane wel voorbij?

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018
09:45
10:00

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Dit moet je echt weten!
We knutselen met eten!
14:00 Basketball feel the heat
In dit geval, spelen we een leuk spelletje
met een basketbal!
16:00 Shop till you drop tocht
We zijn niet te stoppen!
We blijven maar shoppen!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest + aansluitend
minidisco
Wie had dat verwacht?
Ze doen mee aan een talentenjacht!
20:30 Voetgolf
Eens wat anders dan de bal in de goal,
nu moet hij namelijk in een hole!

19:00

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Is het klittenband of een veter?
Met deze bril, zie je veel beter!
14:00 Voetbal
Wat een actie en een omhaal! Doelpunt!
Of was het de paal?
16:00 Waterspelen

10:00

Wat gaat er allemaal gebeuren? We
sluiten alle deuren!
18:45 Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest
Wat lopen ze nu toch te gebaren? Er zit
wat in je haren!
20:30 Obstaclerun 12+
Wat een obstakels, ga er over heen!
Zit winnen wel in je systeem?

19:00

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018
Campingvriendjesclub
Deze vuurvlieg vliegt wel heel laag,
dat is wat we gaan maken vandaag!

10:00

Mega Blikspuit
Blikspuit blijft altijd top,
weet jij al waar je je verstopt?
18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

16:00

Verliefd zijn is heel erg leuk,
smen liggen we weer in een deuk!
20:30 Klaverjassen 18+
Ga jij door, of ben je van het passen?
We starten om 21:00 uur en de kosten
zijn €4,- p.p.

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

