
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
 

               ZATERDAG 3 APRIL 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Campingvriendjesclub 
Het gaat echt gebeuren, 
we gaan eieren kleuren! (Neem zelf een 
gekookt ei mee!)  
14:00 Het mysterie van het gouden ei 
Wees er op tijd bij,  
we gaan opzoek naar het gouden ei!  
16:00 Herrie in het hok 
Alle kippen van de leg, 
hoe komen we hiermee weg? 
18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest 
Het is weer zeven uur, 
tijd voor een gloednieuw avontuur! 
20:00 Jachtseizoen 10+ 
Dit is heel cool om te doen, 
doe mee met het jachtseizoen! 
 

MAANDAG 5 APRIL 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Campingvriendjesclub 
Wat was er eerder? 
De kip of het ei... Wat denk jij? 
14:00 Crazy estafette 
Snelheid op een te gekke manier, 
wat ben jij nu voor een gek dier? 
16:00 Afscheid spelletjes party  
Het paasweekend zit er bijna alweer op, 
kom je nog een keer spelen? Dat wordt top! 

 ZONDAG 4 APRIL 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Fossielenclub 
Neem je broertje of je zusje mee, 
Yepper heeft een paasachtig idee! 
14:00 Paashaasjes zoeken met Yepper 
Ojee! De paashaas is over de camping 
gehopt, waar zijn alle lekkere paashaasjes 
verstopt? 
16:00 High Five & Tell 12+ 
Dit is een interessant spel, 
misschien ken je het wel! 
18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest met aansluitend 
minidisco 

Trek je hippe schoenen aan, 
en kom op de dansvloer staan! 
20:00 Familie Paasquiz 
Laat je uitdagen,  
een paasquiz vol vragen! 
 
 
 
 
 

WOENSDAG 24 JULI 2019 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Campingvriendjesclub (tot 
12.00 uur + OPGEVEN 
DEELNAME SPOOKTOCHT) 

Het gras op zijn hoofd groeit supersnel, 
Kom een grashoofd maken, dat wil je 
toch zeker wel? 
14:00 Rare materialen 4+ 

Waar moet je dit nou allemaal 
vandaag halen? Dit zijn veel 
verschillende materialen! 
16:00 Mastermind 8+ 

Eens zien of jullie wel deugen… 
Heb je een goed geheugen? 
18:45 Ophaalronde 

19:00 Theaterfeest op de  
boomstammen 
 

Beleef giga gekke avonturen,  
met deze fantastische figuren! 
20:00 Klaverjassen en sjoelen 

Aanmelden voor dinsdag 17:00 uur bij 
caravan 256 of 262. Inleg €3,00.  
20:00 Voetbal 10+ 

Zijn jullie weer klaar? Goede schoenen 
aan en scoren maar! 
21.00 Kampvuur! 

Rond de klok van negen uur, is het 
weer tijd voor het kampvuur! 
 

Maatregelen deelname aan activiteiten 
• Ouders/verzorgers denk eraan dat je altijd 1,5 meter afstand in acht houdt, ook naar het 

animatieteam! 
• Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet deel te nemen aan activiteiten 

 
Startpunt 
Animatiezaal 
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 

‘t Strandheem – Pasen – 3 t/m 5 april 2021 
 


