
 

 

 
 

8 t/m 14 augustus 
 
 
 
 

ZATERDAG 8 AUGUSTUS  ZONDAG 9  AUGUSTUS 
    Vandaag: Opgeven sprookjestocht! 

Geef je op bij het animatieteam. 
   09:45 Let’s Dance 
   10:00 Kidsclub 

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!  Schreeuw het van de daken! 
We gaan weer iets moois maken! 

19:00 Darttoernooi 16+  14:00 Buikschuiven 
Zaal open vanaf 18:00 uur. 
Opgeven kan op zaterdag 8 augustus tot 18:30 
uur bij de campingwinkel/snackbar. 
Vol = vol. Maximaal 64 deelnemers. 

 Breek het record! 
Glij jij er als snelst vandoor? 

   16:00 Ping-Pong Games 12+ 
  Kom naar de vaste plek! 

Dit toernooi wordt echt te gek! 
   19:00 Meeleeftheater 

  Het is tijd, het is tijd! 
Voor plezier en gezelligheid! 

  20:30 *Doe Durf of de Waarheid Roulette 12+* 
  Draai snel aan het wiel! 

Dan zal je zien dat het beviel! 
       

MAANDAG 10 AUGUSTUS  DINSDAG 11 AUGUSTUS 
Vandaag: Opgeven sprookjestocht! 

Geef je op bij het animatieteam. 
    

09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Fossielenclub  10:00 *Tie Dye* 
We gaan uit ons dak, 
we maken onze eigen knapzak! 

 Tie Dye jij 1 kledingstuk of 2? 
Neem zelf een kledingstuk mee! 

12:00 Picknick XXL met Yepper  14:00 Space Race  
Neem je eigen broodjes en knapzak mee, 
we hebben een goed idee! 

 Al moonwalked naar de maan, 
zie ons eens gaan! 

14:00 Levend stratego  16:00 Aqua Battle 12- 
Pak jij de vlag!? 
Een super leuk spel deze middag! 

Ik zie je later, 
we gaan strijden met water! 

Vanaf
19:00 

*Sprookjestocht* 
Opgeven verplicht! 

 16:00 Aqua Battle 12+ 

Dit is een prachtige tocht! 
Zie jij daar ook een fee bij de bocht? 

 Ik zie je later, 
we gaan strijden met water! 

   19:00 Meeleeftheater 
  Kom ook naar dit feest, 

hier moet je zijn geweest! 
    21:30 *BIOS XXL* 
  Een grote outdoor bios staat klaar! 

Wat een gezelligheid daar! 
 
Locatie: het achterste veld. 
Neem zelf iets mee om op te zitten. 



 

       
     
       
   

 
    

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 
*YEPPER IS JARIG!* 

  DONDERDAG 13 AUGUSTUS  

      
09:45 Let’s Dance  09:45 Let’s Dance 
10:00 Fossielenclub  10:00 Kidsclub 
Hier moet je zijn geweest, 
We maken iets voor het feest! 

 Kom erbij, kom erbij! 
Dit dragen ze veel in Hawaii! 

14:00 Taartenrace  14:00 Vossenjacht 
Yepper is echt een mafkees, 
Hij doet een taartenrace! 

 Zoek samen met je familie naar de vossen! 
Misschien zitten ze wel in de bossen! 

16:00 Verjaardagslingerspel  16:00 *Mad Science Show* 
We doen het verjaardagsslinger spel, 
Yepper die is jarig maar dat weten we wel! 

 Dit wordt heel erg vet! 
Er worden allemaal proeven neergezet! 

16:00 Whatsapp zoekspel 12+  19:00 Meeleeftheater 
We spelen een tof zoekspel, 
met whatsapp nog wel! 

 Ze heeft het over een mooi beest! 
Is ze naar de dierentuin geweest? 

19:00 Meeleeftheater  20:00 
21:00 

*Themadisco 12-* 
*Themadisco 12+* 

Yepper is vandaag jarig! 
Vier jij het feestje mee? 

 We gaan weer lekker swingen! 
Sta jij ook al te springen? 

19:30 *Yeppers Pyjamaparty*    
Vanavond viert Yepper groot feest! 
Zorg dat je erbij bent geweest! 
Trek je aller mooiste pyjama aan! 

  

       

VRIJDAG 14  AUGUSTUS     
       

09:45 Let’s Dance     
10:00 Knutselclub     
Neem een lege plastic fles mee, 
we hebben weer een goed idee! 

    

14:00 Moppentocht     
Ik ben helemaal verkocht! 
Wat een plezier tijdens deze moppentocht! 

    

16:00 Veldenstrijd 12+     
Zijn jullie klaar om te strijden? 
We hebben verschillende spellen klaar staan! 

    

19:00 Meeleeftheater     
Vandaag steelt een klein diertje de show, 

Ze heeft een huisvlo! 

    

20:00 
21:00 

*Kampvuur 12-* 
*Kampvuur 12+* 

  

Kom allen naar dit uur, 
het staat in het teken van het kampvuur! 

    

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 
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 



 

 
 


