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Animatieprogramma

Hemelvaart & Pinksteren
26 mei t/m 6 juni 2022 

Weekenden mei
14 t/m 22 mei 2022 

Animatieprogramma

Kleurplaat



Hemelvaart
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
 

10:00 uur Kidsclub: Enveloppe monster
  We hebben vandaag een monsterlijk leuke knutsel!
13:00 uur Levend galgje
  Met je team op zoek naar de goede le�ers. Maar pas op  
  dat je niet de verkeerde inlevert, want voor je het weet  
  ben je af!
16:30 uur Schaterparade
  Trek snel je schoenen aan want jouw vriendjes komen  
  eraan!
17:00 uur Schatertheater
  We hebben wat lawaai meegenomen dan horen jullie  
  ons zeker goed aankomen!
20:00 uur Improvisatie spel
        Wie, wat en waar? Dat zijn de vragen waar jij achter  
  moet zien te komen met dit improvisa�espel waarbij je  
  alles moet uitbeelden!

Vrijdag 27 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Eiland
  Wil jij ook een mooi eiland met een eigen strandje? Kom  
  dan gauw naar de knutsel deze ochtend!
13:00 uur Pizza express battle
  Welk pizza-restaurant wint deze spannende ba�le door  
  als eerste alle bestellingen te bezorgen?
16:30 uur Schaterparade
  We hebben wat lawaai meegenomen dat horen jullie  
  ons zeker goed aankomen!
17:00 uur Schatertheater
  Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes dit keer  
  weer beleefd hebben? Kom dan kijken naar een  
  gloednieuwe theatershow!
20:00 uur De strijd om de edelstenen
  Doe mee met deze spannende strijd om de verschillende  
  edelstenen! Wie hee� uiteindelijk de meeste edelstenen  
  in zijn kluis en hoeveel zijn deze edelstenen waard? 

     

 

Zaterdag 28 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Palmboom
  Maak zelf je eigen palmboom! Misschien dat er nog een  
  kokosnoot uit valt?
13:00 uur Ratten en raven
  Bij dit spel gaat het om hard kunnen rennen en onder- 
  tussen moet je ook nog heel goed kunnen luisteren!
16:30 uur Schaterparade
  Tip, tap, top kom achterop! Dan gaan we naar het  
  theater!
17:00uur Schatertheater
  We gaan weer beginnen! Kom je gezellig weer kijken  
  naar een knotsgek avontuur?
20:00uur Mini Disco
  Dans je nog even met ons mee? Voetjes van de vloer!

Zondag 29 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Molen
  We maken een echte Hollandse molen!
13:00 uur Droomreis gezocht!
  Loop met je team een speurtocht en stel onderweg een  
  unieke droomreis samen. 
14:30 uur Schaterparade
  We hebben wat lawaai meegenomen dan horen jullie  
  ons zeker goed aankomen!
15:00 uur Schatertheater
  Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes dit keer  
  weer beleefd hebben? Kom dan kijken naar een  
  gloednieuwe theatershow!

Pinksteren
Zaterdag 4 juni
 

10:00 uur Kidsclub: Maskerfeest
  Het is vandaag een maskerfeest, je kunt namelijk je  
  eigen masker komen maken! Kies jij voor een vrolijke  
  unicorn, een lieve kat, een griezelige Frankenstein of een  
  stoere draak?
13:00 uur Sluipspel
  Kun jij zo zachtjes sluipen, dat niemand je kan horen?  
  Een spel waarbij je zenuwen op de proef worden  
  gesteld.
1�:30 uur Schaterparade
  Wat een goed idee! Ga gezellig met jouw vriendjes mee!
1�:00 uur Schatertheater
  Wat een dolle boel, kom ook en doe maar mee met dat  
  gejoel!
19:30 uur Zwembad Disco (t/m 11 jaar)
                     Kom je ook naar de zwembad disco? Voor alle kids tot 
                    11 jaar, zwemdiploma verplicht
20:30 uur Zwembad Disco ( 12+)
                     Voor alle 12 plussers van de camping hebben we een 
                     zwembad disco, kom je ook?

Zondag 5 juni (1e Pinksterdag)
 

10:00 uur Kidsclub: Egeltje
  We gaan met z'n allen op zoek naar een mooie   
  dennenappel. Daarna maken we er een egel van!
11:00 uur Inschrijven Lasergamen (4+ & 11+)
  Schrijf je snel in voor een van de lee�ijdsgroepen.
13:00 uur Lasergamen 4+
  Schrijf je deze ochtend in voor lasergamen 4 t/m 10 jaar!
15:00 uur Pinkster-spelletjesfeest
  We spelen echt allerlei leuke spelletjes voor jong en  
  oud! Kom gezellig meedoen.
16:30 uur Schaterparade
  Tip, tap, top kom achterop! Dan gaan we naar het  
  theater!
17:00 uur Schatertheater
  We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig kijken  
  naar een knotsgek avontuur?
20:00 uur Wat schat je?
  Ga op zoek naar de verschillende scha�ngsvragen  
  �jdens deze speurtocht. Welk team kan goed speuren en  
  behaalt de meeste punten bij alle vragen?
21:00 uur Lasergamen 11+
  We gaan lasergamen in de indoorspeelhal! Schrijf je 
                     deze ochtend snel in!

Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
 

10:00 uur Kidsclub: Blaastekening
  Blaas zo hard als je kunt en maak er iets moois van!
13:00 uur 4fun
  Ben jij gek op spelletjes? Dan moet je er zeker bij zijn,  
  want we doen maar liefst 4 verschillende spelletjes dit  
  uur!
15:00uur Mini Disco
  Nog even vlug de voetjes van de vloer!

Welkom allemaal!
 

Het worden super leuke weekenden want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Op het moment van het schrijven van dit programma zijn onderstaande ac�viteiten o.b.v. de
Coronamaatregelen uit te voeren. Mocht dit veranderen doordat de maatregelen strenger

worden of juist versoepelen, zullen wij hier direct op inspelen. Bij al onze ac�viteiten hanteren wij de
richtlijnen van het RIVM.

Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eeruimte.
Als de ac�viteit binnen plaatsvindt is het helaas niet toegestaan dat de ouders mee naar binnen gaan.

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

Fijn weekend en tot snel!

Groetjes van het animatieteam

Weekenden mei
 
Zaterdag 14 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Maskerfeest!
  Het is vandaag een maskerfeest, je kunt namelijk je 
                     eigen masker komen maken! Kies jij voor
                     een vrolijke unicorn, een lieve kat, een griezelige     
                     Frankenstein of een stoere draak?
13:00 uur Sluipspel
  Kun jij zo zachtjes sluipen, dat niemand je kan horen?! 
                     Een spel waarbij je zenuwen op de
                     proef worden gesteld.
15:00 uur Tafeltennis: Rond de tafel
  Neem je tafeltennisbatje mee en doe mee! Wie blij� er  
                     het langste in het spel?
17:00 uur Minidisco
  Voetjes van de vloer want het is �jd voor de minidisco!

Zondag 15 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Enveloppe-Monster
  We hebben vandaag een monsterlijk leuke knutsel!
13:00 uur Koekjesbakken!
  Vandaag gaan we heerlijke koekjes bakken! 
                     Mmm welke vorm krijgt jouw koekje?

Zaterdag 21 mei
 

10:00 uur Kidsclub: Lawaaiknutsels
  Voor de mega-lawaaioptocht gaan we een lawaaierige
                     knutsel maken. Als je een fiets bij je hebt, mag je
                     deze ook komen versieren, want dat ziet er wel zo
                     gezellig uit �jdens de optocht!
13:00 uur Voetbal, voetbal & nog eens voetbal!
  Kom je ook een potje voetballen? we spelen op veld 7!
15:00 uur Mega-Lawaaioptocht
  Neem je versierde fiets mee en/of je muziekinstrument 
                     dat je hebt gemaakt voor de MegaLawaaioptocht! We 
                     lopen met een zwaai met heel veel kabaal en lawaai!
17:00 uur Minidisco
  Maak die discospieren maar los, want we dansen de
                     minidisco!

Zondag 22 mei
 

10:00 uur Wake up dance!
  Wakker worden, we gaan dansen!
13:00 uur Lasergamen
  Kom je een potje lasergamen? We spelen in de indoor
                     speeltuin!

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  Snackbar
Woensdag 12:00 - 19:00 uur      12:00 - 19:00 uur
Vrijdag  14:00 - 22:00 uur      14:00 - 22:00 uur
Zaterdag  11:00 - 22:00 uur      11:00 - 22:00 uur
Zondag  11:00 - 19:00 uur      11:00 - 19:00 uur
Donderdag 26 mei 11:00 - 22:00 uur      11:00 - 22:00 uur


