
Animatieprogramma

Zomervakantie
16 t/m 22 juli 2022 

Animatieprogramma

Woensdag 20 juli
 

09:00 uur Aquarobics (16+)
  Lekker wakker worden in het zwembad, 14+
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
20:30 uur Het grote Ingrediëntenspel
  Verzamel zoveel mogelijk ingrediënten van een gerecht 
                     van de menukaart en misschien win jij dan wel dit spel!

Donderdag 21 juli
 

19:30 uur Voetbalfun 10+
  We gaan lekker voetballen voor iedereen die 10+ is!
21:30 uur Het Douanespel 10+
  Probeer maar eens met je smokkelwaar langs de douane 
                     te komen! Doe gezellig mee met dit spannende spel! 
                     Vanaf 10 jaar.

Vrijdag 22 juli
 

15:00 uur  Rond de tafel!
  Neem je tafeltennisbatje mee en doe mee! Wie blij� er 
                     het langste in het spel?
19:30  uur Voetbalfun 10+
  Vanavond hebben we weer een potje voetbal!
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!



Zondag 17 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Geluksster
  Jij hebt geluk vandaag, want we maken een geluksster, 
                     die je deze vakan�e vast heel veel geluk zal brengen!
13:00 uur Peutermoment
  Alle peuters opgelet, het wordt dolle pret!
15:00 uur Lekkende-Flessen-Race
  Welk team weet de lekkende fles te overwinnen en het 
                     meeste water in de emmer te krijgen?
19:00 uur Minidisco
  Dansen, zingen, swingen, alles mag!
20:30 uur Kampvuur bij de recreatievijver
  Voor alle kinderen tot 11 jaar hebben wij een kampvuur 
                     bij de recrea�e vijver. Let op, tot 6 jaar begeleiding van 
                     16+ verplicht

Maandag 18 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Vissenkom
  We zijn vandaag lekker crea�ef want we maken een 
                     vissenkom inclusief vissen! Dat staat natuurlijk wel zo 
                     gezellig thuis, in de caravan, tent of bungalow!
13:00 uur Muziek Estafette
  Een estafe�e maar dan met muziek, doe je gezellig mee?
15:00 uur Sprookjes-Hindernis-Quiz
  Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis en doe mee 
                     aan deze hilarische quiz vol hindernissen & sprookjes!
19:00 uur Minidisco
  Haal de slaap uit je ogen, want we gaan swingen.
20:30 uur Shop Till You Drop!
  We zijn op zoek naar echte koopjesjagers, die de meeste 
                     kor�ng weten te scoren �jdens deze ac�eve speurtocht!

     

 

Dinsdag 19 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Panda
  Hoewel panda's erg scha�g zijn en er knuffelig uitzien, 
                     is het maar beter als je ze niet knuffelt. Ze kunnen 
                     namelijk hard bijten! 
13:00 uur Boskaarten
  Wie weet zijn tegenstander te verslaan �jdens dit 
                     spannende spel? 
15:00 uur Flessenvoetbal
  Het enige waar jij voor hoe� te zorgen is, dat je fles niet 
                     omvergetrapt wordt door één van je medespelers! 
                     Neem je eigen plas�c fles gevuld met water mee.
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Een supergezellige theatershow met jouw enige echte  
  theatervriendjes! Kom kijken wat ze vandaag toch weer  
      beleefd hebben!
20:30 uur Zwembaddisco (t/m 10 jaar)
  Kom je ook naar de zwembad disco? Voor alle kids tot 10 
                     jaar, zwemdiploma verplicht!

Woensdag 20 juli (Storm op safari Themadag)
 

10:00 uur Safari Rangers Gezocht!
  Storm is vandaag opzoek naar echte safari rangers! Denk 
                     jij een echte safari ranger te kunnen zijn? Kom dan snel 
                     naar de kidsclub!
13:00 uur Op zoek naar de Big 5!
  Als echte safari ranger moet je natuurlijk wel goed 
                     kunnen speuren naar verschillende dieren. Weet jij 
                     welke 5 dieren we vanmiddag moeten gaan zoeken?
15:00 uur Safari Kennistest
  Na deze kennistest weet jij alles wat een echte safari 
                     ranger moet weten.
19:00 uur Storm op Safari!
  Alles wat we geleerd hebben komt nu samen, slaag jij 
                     voor deze safaritest? Dan word jij misschien wel de 
                     nieuwe Safari Ranger!
20:30 uur Het grote Ingrediëntenspel
  Verzamel zoveel mogelijk ingrediënten van een gerecht 
                     van de menukaart en misschien win jij dan wel dit spel!

Donderdag 21 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Handenboom
  We maken vandaag een handenboom! Wil je weten wat 
                     dat is en hoe je dit moet maken? Je bent van harte 
                     welkom!
13:00 uur Peutermoment
  Alle peuters opgelet, het wordt dolle pret!
15:00 uur Het Uur van de Vos
  Doe jij vandaag mee met de grote show? Kom alvast een  
  keer repeteren op het podium. Zo weet je ook precies  
  wat er allemaal �jdens de show staat te gebeuren. 
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Een supergezellige theatershow met jouw enige echte 
                     theatervriendjes! Kom gezellig kijken wat ze vandaag 
                     toch weer beleefd hebben!
20:30 uur Ballen roven
  Durf jij het aan om de bal van de tegenpar�j te stelen? 
                     Doe dan mee!

Vrijdag 22 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Muuraquarium
  We gaan de boel gezellig maken en maken met z'n allen 
                     een supergroot aquarium op de muur!
13:00 uur Waterspelletjes
  Verschillende waterspelletjes voor jong en oud!
15:00 uur  Rond de tafel!
  Neem je tafeltennisbatje mee en doe mee! Wie blij� er 
                     het langste in het spel?
19:00 uur Onderwaterwereld Kids Disco!
  Zing, spring en dans met ons mee in deze wereld vol   
                     water!
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!

Welkom allemaal!
 

Het wordt een super leuke vakan�e, want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eeruimte.

Bij slecht weer of onvoldoende deelname proberen we al�jd een vervangende ac�viteit te organiseren.
Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke ac�viteiten!

Fijne vakan�e en tot snel!

Groetjes van het animatieteam

Dagelijks geopend, tijden onder voorbehoud
    
Recep�e  09:00 - 17:00 uur  
Winkel  08:00 - 17:30 uur 
Airtrampoline 09:00 - 21:00 uur 
Zwembad 09:00 - 20:00 uur 
Indoorspeeltuin 09:00 - 21:00 uur
Restaurant 11:00 - 22:00 uur
Snackbar  12:00 - 21:00 uur

Zaterdag 16 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Giraffe
  Giraffen zijn er in allerlei soorten en maten. Ben jij gek 
                     op giraffen of is het misschien wel jouw lievelingsdier? 
                     Pak dan nu je kans en kom je eigen giraffe maken!
13:00 uur 1001 Balspelen
  Jagerbal, krokodillenbal, tsjoekbal, tre�al, stand in de 
                     mand, 10-bal, Schots balspel, handbal, mikbal en nog 
                     veel meer supergave balspelen kun je doen met een bal. 
                     Ben je al benieuwd welke balspelen jij vandaag gaat 
                     doen?
15:00 uur Voetbal, Voetbal en nog eens Voetbal!
  Voetbal voor alle jongens en meiden tot 10 jaar!
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes dit keer 
                     weer beleefd hebben?! Kom dan kijken naar een 
                     gloednieuwe theatershow!
20:30 uur Kraak de Code
  Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken 
                     door het oplossen van verschillende breinbrekers? 
                     Vanaf 8 jaar.
.
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Teens & Familiefun (10+)
 
Zaterdag 16 juli
 

15:00 uur Big Selfie Game 
  Weet jij met jouw team, aan de hand van onze selfies, 
                     de juiste loca�es te vinden om exact dezelfde selfie te
                     maken? Neem je mobiele telefoon mee en ga er met de 
                     winst vandoor!
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Weer een uurtje voetbal voor alle �eners. 
20:30 uur Kraak de Code
  Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken 
                     door het oplossen van verschillende breinbrekers? 
                     Vanaf 8 jaar.
 

Zondag 17 juli
 

11:30 uur Yoga op de camping! (16+)
  Iedere Zondag 11:30 yoga, bij de recrea�evijver! Let op, 
                     dit is een  16+ ac�viteit dit houdt in dat onder de 16 
                     deelname alleen kan onder begeleiding.
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Speciaal voor 10+ een uurtje voetballen!
21:30 uur Kampvuur bij de recreatievijver 11+
  Speciaal voor alle �eners vanaf 11 jaar is er een 
                     kampvuur gemaakt bij de recrea�evijver
 

Maandag 18 juli
 

15:00 uur Inschrijven Lasergamen 10+
  Schrijf je in voor een �jdsblok van vanavond!
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Verschillende voetbalspelen, doe je mee?
20:30 uur Shop Till You Drop!
  We zijn op zoek naar echte koopjesjagers, die de meeste 
                     kor�ng weten te scoren �jdens deze ac�eve speurtocht!
21:30 uur Lasergamen 10+
  Kom voor een potje lasergamen voor 
                     alle jongens en meiden vanaf 10 jaar!
 

Dinsdag 19 juli
 

15:00 uur Flessenvoetbal
  Het enige waar jij voor hoe� te zorgen is, dat je fles niet 
                     omvergetrapt wordt door één van je medespelers! 
                     Neem je eigen plas�c fles gevuld met water mee.
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
21:30 uur Zwembaddisco (10+)
  Speciaal voor de �eners is er een zwembaddisco! kom je 
                     ook?

 

Woensdag 20 juli
 

09:00 uur Aquarobics (16+)
  Lekker wakker worden in het zwembad, 14+
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
20:30 uur Het grote Ingrediëntenspel
  Verzamel zoveel mogelijk ingrediënten van een gerecht 
                     van de menukaart en misschien win jij dan wel dit spel!

Donderdag 21 juli
 

19:30 uur Voetbalfun 10+
  We gaan lekker voetballen voor iedereen die 10+ is!
21:30 uur Het Douanespel 10+
  Probeer maar eens met je smokkelwaar langs de douane 
                     te komen! Doe gezellig mee met dit spannende spel! 
                     Vanaf 10 jaar.

Vrijdag 22 juli
 

15:00 uur  Rond de tafel!
  Neem je tafeltennisbatje mee en doe mee! Wie blij� er 
                     het langste in het spel?
19:30  uur Voetbalfun 10+
  Vanavond hebben we weer een potje voetbal!
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!


