18 juli t/m 24 juli

ZATERDAG 18 JULI
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!

MAANDAG 20 JULI
09:45 Let’s Dance
10:00 Fossielenclub
Samen met Yepper knutselen dit uur!
Gaan jullie mee op avontuur?
14:00 Levend kwartet
Zet jij als eerste een slimme zet?
Wie eer, win jij het levend kwartet!
16:00 De leukste hond van de camping
Wie draait het snelste in het rond?
Wie is nou toch die leukste hond?
16:00 Levend tafelvoetbal 12+
Dit is echt te gek!
Kom je snel naar de vaste plek?
19:00 Meeleeftheater
Kom naar de vaste plek,
dit stuk wordt echt te gek!
20:30 Grote vijf
Weet jij ze te vinden?
Haal ze snel op!

ZONDAG 19 JULI
09:45 Let’s Dance
10:00 Kidsclub
Een zonnige knutsel mag niet ontbreken,
dit zijn de mooiste weken!
14:00 *Hiërogliefentocht + introductie Yepper*
Waar komen al die hiërogliefen vandaan?
En zien jullie dat figuur met die helm ook staan?
16:00 Kinderbingo
Heb jij geluk of dikke pech?
Streep jij alle cijfers weg? Kosten: 3,19:00 Meeleeftheater
Rond de klok van zeven,
valt er weer iets geks te beleven!
20:30 Bootcamp 8+
Kom snel uit je tent,
voor dat je te laat bij de bootcamp bent!
DINSDAG 21 JULI
09:45 Let’s Dance
10:00 Kidsclub
Een insectenhotel gaan we maken,
eens zien of jij deze knutsel kunt kraken!
14:00 Trefbal XXL 8+
We spelen geen normaal potje trefbal,
haal jij het hoogste aantal?
16:00 Drie is te veel
Bij drie is het tijd om te gaan,
we gaan er tegenaan!
19:00 Meeleeftheater + Minidisco
Heb jij ze al gezien?
Ze hebben weer pret voor tien!
20:30 Sing Along
Komen jullie ook naar de karaokeavond?
We beginnen van jong naar oud!

WOENSDAG 22 JULI
09:45 Let’s Dance
10:00 Fossielenclub
Dit keer geen masker of gek dier,
maar we maken echte fossielen hier!
14:00 Chill games 12+
Vandaag doen we lekker chill,
dat is wat je wil!
16:00 Yepper’s Workout
Zorg dat je niet te lang stilzit,
door deze workout blijf je topfit!
19:00 Roofvogelshow
Echte roofvogels op het park!
Dit wil je niet missen!
20:30 Ultimate Red Cup Games 12+
Dit is een gaaf spel,
met van die rode beker, weet je wel?
VRIJDAG 24 JULI
09:45 Let’s Dance
10:00 Kidsclub
Tentakels nog aan toe,
van octopus word je moe!
14:00 Natuurchallenges
Kom jij ook naar dit uur?
We doen challenges met Yepper in de natuur!
16:00 Dark Horse Game 12+
Dit is een spannend spel!
Raak jij niet in de knel?
19:00 Meeleeftheater
Jaja daar zijn ze weer!
Waar is het feestje deze keer?
20:30 Bingo
Streep zoveel mogelijk nummers weg!
Kosten €5,50. Neem je eigen pen/stift mee!
20:00 Kampvuur 12 21:00 Kampvuur 12+
Kampvuur en gezelligheid!
Om half negen is het de hoogste tijd!
•
•
•

DONDERDAG 23 JULI
09:45 Let’s Dance
10:00 Kidsclub
We gaan weer beginnen,
met welke kleur ga jij dit verzinnen?
12:00 *Braderie*
Kom gezellig naar de Braderie!
Het duurt tot 17:00!
14:00 Jenga Extreme
Ben jij behendig en snel?
Dan win jij misschien wel!
16:00 Prison break 12+
Ontsnap jij aan de tralies?
Dan weet ik zeker dat het andere team verliest!
19:00 Meeleeftheater
Weetje wat ik zie?
Is dit echt magie?!
20:00 Verkleedparty Disco 8+
Verkleed je zo gek als je wil!
Tijdens deze disco staan we niet stil!
21:00 Themadisco 12+
Ook jullie kunnen weer los,
ja dit bezorgd je een blos!

Maatregelen deelname aan activiteiten
Tot 18 jaar mag alles! Na 18 jaar moet 1,5m afstand gehouden worden.
Bij hoge opkomst kan het zijn dat er met shifts gewerkt gaat worden
Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet deel te nemen aan activiteiten

Startpunt
Animatieruimte
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

