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ZATERDAG   ZONDAG  
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Neem een lege plastic fles mee, 
we hebben weer een goed idee! 

 Schreeuw het van de daken! 
We gaan weer iets moois maken! 

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

 Van links naar rechts en weer terug, 
ben jij net zo vlug? 

16:00 Veldenstrijd  16:00 Ping-Pong Games 
Zijn jullie klaar om te strijden? 
We hebben verschillende spellen klaar staan! 

 Kom naar de vaste plek! 
Dit toernooi wordt echt te gek! 

19:00 Meeleeftheater  19:00 Meeleeftheater 
Vandaag steelt een klein diertje de show, 
Ze heeft een huisvlo! 

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

20:00 Klokkenluiders 20:00 Mens erger je niet XXL 
Wie zijn de klokkenluiders van dit spel? 
Ik weet het wel… 

 Dit spel kennen we wel, 
maar ook in XXL? 

       
       

MAANDAG  DINSDAG 
       
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
We gaan uit ons dak, 
we maken onze eigen knapzak! 

 We knutselen uit Toos Rommeldoos, 
het wordt vast grandioos! 

16:00 Picknick XXL  14:00 Zoek de foto 
Neem je eigen broodjes en knapzak mee, 
we hebben een goed idee! 

 Foto’s moeten jullie gaan zoeken, 
ze zijn verstopt op de camping, ook in de hoeken! 

19:00 Meeleeftheater  16:00 Chill Games 
Kom allemaal, 
het is tijd voor een nieuw verhaal! 

Jullie bepalen wat we gaan doen! 
 (met 1,5 meter afstand) 

20:00 Het Jachtseizoen  19:00 Meeleeftheater 
Het jachtseizoen is geopend! 
Zoek samen met je buddy naar de gevangenge! 

 Kom ook naar dit feest, 
hier moet je zijn geweest! 

    20:00 Minidisco XXL 
    Niet op de dansvloer is te dol, 

We maken samen heel veel lol! 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 
 

       
   

 
    

 WOENSDAG    DONDERDAG  
      
10:00 Kidsclub  10:00 Kidsclub 
Dit is echt heel vet, 
we maken een eigen raket! 

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

16:00 Zintuigentocht  16:00 Vossen vakken jacht 
Alle zintuigen komen aan bod, 
eens zien hoe ver je komt! 

 Zoek samen met je familie naar de vossen! 
Ze zitten in vakken verstopt op de camping! 

19:00 Meeleeftheater  19:00 Meeleeftheater 
Ze heeft het over een mooi beest! 
Is ze naar de dierentuin geweest? 

 Wat een bijzonder stel, 
ze vermaken zich al wel heel snel! 

20:00 Stedentrip  20:00 Prinsen en prinsessen Disco 
Is het nu of in het heden? 
We reizen langs verschillende steden! 

 Verkleed je zo mooi als je wil! 
Tijdens deze disco staan we niet stil! 

VRIJDAG    
     
       

VRIJDAG     
       
      

Het animatieteam is vandaag een dagje vrij!     
      

     
      
     
      
     

    
     

Maatregelen deelname aan activiteiten 
• Houd minimaal 1,5m afstand 
• Maximale deelnemers voor veel activiteiten 

 
Startpunt 
Aangegeven plek. 
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 


