
	

	

Hemelvaart Strandheem – 30 mei t/m 2 juni 2019 
 

 
	
	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
 
	

	 	
	
	
 
	
	
	

DONDERDAG 30 MEI 2019 
Hemelvaartsdag 

09:45 Let’s Dance (AL) 

10:00 Campingvriendjesclub (3+) 

Wat hebben wij een knutseltalent! Zorg dat jij 
hier ook bij bent! 
14:00 Vlaggenroof (6+) 

Ben jij tactisch en snel? 
Dan kun jij dit spel wel! 
16:00 Atoompje (4+) 

Bij dit spel vorm je groepjes, heel snel! 
Misschien ken jij het wel! 
16:00 Jachtseizoen (10+) 

Vang jij de boef? 
Politie opgelet, daar gaat die, ZOEF!! 
18:45 Ophaalronde Theaterfeest (AL) 

19:00 Theaterfeest + Minidisco (AL) 
Wat ben jij stoer, 
Dans jij met de voetjes van de vloer! 
20:30 Tijdbom (8+) 
Voor je het weet, 
Is het de bom die explodeert! 
21:30 Disco (12+) 
De volume schuiven staan weer open, 
Op welke track ben jij aan het hopen? 
  

ZATERDAG 1 JUNI 2019 
 

09:45 Let’s dance (AL) 

10:00 Campingvriendjesclub (3+) 
Uit het niets, 
Maken wij een coole knutsel voor op je fiets! 
14:00 Voetbal (6+) 
Schiet jij de bal in het net? Vet! 
16:00 Superhelden stabal (AL) 
Ben jij er klaar voor? 
Kies een naam en ga maar staan hoor! 
16:00 Dark horse game (8+) 
Krijgt het donkere paard jou te pakken? 
Pas op! Daar komt die, zakken! 
18:30 Ophaalronde Roofvogelshow (AL) 

19:00 Roofvogelshow (AL) 
Alle vogels die vliegen krijgen een dikke tien! 

20:30 Disco (8+) 
Ken jij misschien dit lied, 
Ik weet het even niet! 
21:30 Disco (12+) 
Sta jij ook te springen, 
Om een liedje te zingen? 

VRIJDAG 31 MEI 2019 
 

09:45 Let’s dance (AL) 

10:00 Campingvriendjesclub (3+) 
Wat een avontuur, 
Vandaag knutselen wij een stripfiguur! 

14:00 Crazy 33 (6+) 
Voltooi jij alle opdrachten zo snel, 
Dan word jij de winnaar dat weten we wel! 
16:00 De Kluis (10+) 
Weet jij de code te kraken? 
16:00 Eiland bal (4+) 
We dagen je eens flink uit, 
Kom die stoel toch eens uit! 
18:45 Ophaalronde theaterfeest (AL) 

19:00 Theaterfeest (AL) 
Daar zijn ze met een microfoon, 
Dat kan ook weer niet gewoon! 
20:30 Klaverjassen in de bar (VW) 
Een avond vol kaartplezier! 
Kosten: 4,- p.p. 
21:00 Feestcommissie (12+) 
Jullie bepalen wat wij doen vanavond! 
 

ZONDAG 2 JUNI 2019 
 

09:45 Let’s Dance (AL) 

10:00 Campingvriendjesclub (3+) 
We gaan bij deze knutsel uit ons dak, 
We maken een echte picknick knapzak! 
14:00 Picknick (3+) 
Picknicken met ons, wat een feest! 
Daar moet je zeker bij zijn geweest! 
16:00 Omgekeerd verstoppertje (8+) 
Zit hij hier niet of wel? 
Wow hij is goed in dit spel! 
16:00 Aju paraplu (AL) 
Dat was het voor deze keer, 
Zien we je gauw weer? 

 

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! 

	
 

	


