
 
 

24 JULI T/M 30 JULI     -     WEEK 30 
   

ZATERDAG  24 JULI  ZONDAG 25 JULI 
   

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
  10:00 Kidsclub 
  Zorg dat je je op tijd meldt. 
  We maken vandaag onze eigen superheld! 

  14:00 
Voor 

kinderen Kinderbingo   [Kost: €3,-] 

  Heb jij geluk of dikke pech? 
  Streep jij alle cijfers weg? 

  16:00 
Alle 

leeftijden Smokkelspel 

  Breng jij het smokkelwaar veilig weg? 
  Of heb je vanmiddag dikke pech? 
  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

  19:00 Theaterfeest 
  Rond de klok van zeven, 
  Gaat Yepper weer iets geks beleven! 

  20:00 
Familie 

activiteit *KARAOKE AVOND* 

  Meezingen met je favoriete lied, 
  Wie wil dat nou niet? 
   

MAANDAG 26 JULI  DINSDAG 27 JULI 
   

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
10:00 Fossielenclub  10:00 Kidsclub 
Samen met Yepper knutselen dit uur!  Een dromenvanger maken we vandaag, 
Gaan jullie straks mee op avontuur?  Dat wil ik maken, graag! 

12:00 
Alle 

leeftijden Picknicken met Yepper  14:00 12- Voetbaltoernooi 

Neem je eigen lunch mee,  Hoeveel doelpunten maak jij? 
We hebben plezier voor twee!  Jij bent er toch zeker ook bij? 

16:00 
Alle 

leeftijden Amerikaans verstoppertje  16:00 12+ Voetbaltoernooi 

Verstoppertje maar dan anders,  Keeperbal of ingooi? 
Versla jij jouw tegenstanders?  Dit wordt vast mooi! 

18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest  18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest  19:00 Theaterfeest 

Vanavond wordt weer een groot feest,  Heb jij ze al gezien? 
Ze zijn vandaag in de dierentuin geweest!  Ze hebben weer pret voor tien! 

21:30 
Familie 

activiteit *BIOS XXL*  20:00 12- Glitter disco 

Neem je eigen matras of stoeltje mee!  21:30 12+ Glitter disco 
We gaan een leuke film kijken.  Trek je mooiste glitter kleding aan, 
Let op! De activiteit is op het achterste veld!  De muziek staat alvast aan! 

  



 
WOENSDAG 28 JULI  DONDERDAG 29 JULI 

   

9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance  9:45 Alle 
leeftijden 

Let’s Dance 
10:00 Tie dyen  10:00 Fossielenclub 
Tie dye jij 1 kledingstuk of 2?  Dit keer geen masker of gek dier, 
Neem zelf je eigen kledingstukken mee!  Maar we maken echte fossielen hier! 

11:00 
Alle 

leeftijden *MEGA STORMBAAN*  14:00 
Alle 

leeftijden Blote voeten pad met Yepper 

Vandaag staat er op de camping een stormbaan!  Voor één keer mogen de schoenen uit, 
Durf jij er van af te gaan?  We gaan er samen met Yepper op uit! 
Let op! De activiteit is op het achterste veld!  16:00 6- Peuterpret 

14:00 
Alle 

leeftijden Buikschuiven  Doe je met ons mee? 

Glij jij op je buik of op je rug?  We maken plezier voor twee! 

Zo! Jij gaat vliegensvlug!  16:00 
Alle 

leeftijden Jachtseizoen 

16:00 12- Watergames  Lukt het jou om te ontsnappen? 
Verschillende waterspellen staan klaar,  Zet dan extra grote stappen! 
Ik zou zeggen, verzamelen maar!  18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest 

16:00 12+ Crazy 33  19:00 Theaterfeest 
33 gekke opdrachten,  Toveren met een banaan, 
Wat staat er ons te wachten?  Daar zal het vanavond over gaan! 
18:45 Alle 

leeftijden 
Ophaalronde theaterfeest  20:30 12+ Black stories 

19:00 Theaterfeest  Er is een moord gepleegd, 
Het is vandaag woensdag,  Zie je dat hij nog stilletjes beweegt? 
Deze twee bezorgen jou een lach!   

20:30 12+ Wie is de Mol?  VRIJDAG 30 JULI 
Een avond vol spanning en sensatie,  Vandaag kun je je via de QR-code of bij het animatieteam 

Het is wel een verdachte situatie...  aanmelden om mee te spelen in de musical COCO! 

   
MEESPELEN IN DE MUSICAL COCO!  9:45 Alle 

leeftijden 

Let’s Dance 
Vrijdag en zondag tot 14:00 uur kun je je  10:00 Kidsclub 

via de QR-code of bij het animatieteam aanmelden  Scharen, pennen of papieren. 
om mee te spelen in de musical COCO:  We gaan vandaag onze fiets versieren! 

  11:00 18+ Hardlopen 
 Huppakee! 
 Loop een rondje van 5 kilometer mee! 

 14:00 Alle 
leeftijden Levend master mind 

 Wie vindt de kleuren het snelste bij elkaar? 
 Ik zie kleuren, daar, daar en daar! 

 16:00 
Alle 

leeftijden Levend stratego 

 Dit is een spannend spel. 
Zondag om 14:00 uur zijn de audities  Raak jij niet in de knel? 

en om 16:00 uur verdelen we de rollen.  18:45 Alle 
leeftijden 

Ophaalronde theaterfeest 
  19:00 Theaterfeest 
  Jaja daar zijn ze weer! 

Startpunt Slecht weer?  Waar is het feestje deze keer? 

Animatiezaal, Kom toch!  20:30 
Voor 

volwassen Bingo   [Kost: €5,50] 

tenzij anders 
aangegeven. 

We doen altijd 
iets leuks. 

 De zaal is om 20:00 uur open en om 20:30 uur 

 gaan we van start. Kom je ook vanavond? 
   20:00 12- Kampvuur 

In/op het water? Doe je mee met ons?  21:30 12+ Kampvuur 
Zwemdiploma Deelname is op  Dit uur staat in het teken 

verplicht. eigen risico.  van het gezellig kampvuur! 

 


