Let op: Het programma is onder voorbehoud.
Dit in verband met de huidige maatregelen omtrent Covid-19!
Het kan zijn dat ons programma daardoor nog wordt aangepast.

Recreatieprogramma
31 Juli t/m 6 augustus

Zaterdag 31 juli
9:30 uur

10:00 uur
tot
10:30 uur

10:45 uur
tot
11:15 uur

Treintje
We halen je op bij één
van de stations! Hoor je
het gebrom van de trein
en de bel van de
machinist?
Knutselen groep 1
We gaan weer iets
moois maken vandaag!
Zien we jou zo?
(Inschrijven verplicht)
Knutselen groep 2
Een knipje hier, een
plakje daar, nog een
beetje glitter en dan zijn
we klaar!
(Inschrijven verplicht)

18:30 uur

Treintje
Stap in bij één van de
opstapplaatsen en rij
gezellig met ons mee!

18:45 uur

Minidisco
Spring, dans en swing
lekker mee!

19:00 uur

20:00 uur

Bibi & Ziza
Theatershow
Wauwie, wauwie wat
zullen Bibi & Ziza
vandaag weer beleven?
Kom jij ook kijken?

Zondag 1 augustus
9:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We
gaan beginnen!!! Ga
met de trein mee!

Maandag 2 augustus
9:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We
gaan vertrekken!

10:00 uur
tot
10:30 uur

Knutselen groep 1
Wat voor mooi
voorbeeld heeft het
animatieteam vandaag
gemaakt? (Inschrijven
verplicht)

10:00 uur
tot
10:30 uur

Knutselen groep 1
Laat zien hoe creatief je
bent! (Inschrijven
verplicht)

10:45 uur
tot
11:15 uur

Knutselen groep 2
Knutsel gezellig met ons
mee! Zien we jou zo?
(Inschrijven verplicht)

10:45 uur
Tot
11:15 uur

Knutselen groep 2
Groen, paars, rood,
oranje, geel. Wat is
jouw lievelingskleur?

18:30 uur

Treintje
Stap snel in want we
gaan vertrekken!

17:00 uur

18:45 uur

Minidisco
Laat jouw coolste
dansmoves aan ons
zien!

Theaterdiner met Bibi
& Ziza
Geef je vandaag vóór
15:00 uur op bij de
receptie voor €6,- p.p.
en kom frietjes eten met
Bibi & Ziza!

19:00 uur

Bibi & Ziza
Theatershow
Kijk daar, zie jij ze al?
Het zijn de twee leukste
vriendjes van de
camping!

18:30 uur

Treintje
Stap snel in!

18:45 uur

Minidisco
Dans, spring en swing
mee!

30 Seconds 8+
Omschrijf zoveel
mogelijk woorden in een
halve minuut!
(Inschrijven verplicht)

20:00 uur

Voetbal avond 8+
Scoor jij als eerste en
doelpunt? (Inschrijven
verplicht)

20:00 uur

Game night 8+
Het is nog een
verrassing wat we gaan
doen vanavond!
(Inschrijven verplicht)

Let op: Voor bepaalde activiteiten is inschrijven verplicht. Dit in verband met
de huidige Corona maatregelen. Inschrijven kan via onze App. Onze
activiteiten vinden plaats bij De Kidsclub binnen of tegenover onder de tent.

Opstapplaatsen treintje:
Mol – Kinderparadijs - Uil
Startpunt activiteiten?
Kinderparadijs, tenzij anders
aangegeven.

Dinsdag 3 Augustus

Woensdag 4 Augustus

9:30 uur
Treintje
We halen je op bij één
van de opstapplaatsen!
Hoor je het gebrom van
de trein en de bel van de
10:00 uur
machinist al?
tot
10:30 uur
Knutselen groep 1
Kom jij laten zien hoe
creatief je bent?
10:45 uur tot
11:15 uur
Knutselen groep 2
Knip, plak en kleur
gezellig met ons mee!
(Inschrijven verplicht)

Treintje
Kijk daar is de Duinhoeve
Express weer ben jij klaar
om in te stappen?.

18:30 uur

18:30 uur
Treintje
Tsjuh, tsjuh, rijd jij gezellig
met ons mee?

Treintje
We halen je op bij één van
de opstapplaatsen!

18:45 uur

Minidisco
Laat jouw coolste
dansmoves zien!

9:30 uur

10:00 uur
tot
10:30 uur
10:45 uur
tot
11:15 uur

19:00 uur

20:00 uur

17:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Owh nee! Wat hebben
Bibi & Ziza vandaag
beleefd?
18:30 uur
Minute to win it 8+
Lukt het jou om binnen
één minuut de opdrachten
18:45 uur
zo goed mogelijk uit te
voeren? (Inschrijven
verplicht)
19:00 uur

Vrijdag 6 augustus 20:00 uur
Is het animatieteam vrij
Vanaf morgen staan we weer klaar
om te dansen en te springen!

Donderdag 5 Augustus

Knutselen groep 1
Kom lekker knippen en
plakken met ons!
(Inschrijven verplicht)
Knutselen groep 2
Wat voor mooi voorbeeld
heeft het animatieteam
vandaag gemaakt?
(Inschrijven verplicht)

Pannenkoeken Eten
Schrijf je vandaag vóór
15:00 uur in op de receptie
voor maar €6,00p.p (excl.
drinken) en eet samen met
het animatieteam
pannenkoeken!

9:30 uur

Treintje
Tsjuh, tsjuh! Stap snel
in!

10:00 uur
tot
10:30 uur

Knutselen groep 1
Verven, tekenen,
knippen. Waar ben jij
het beste in?
(Inschrijven verplicht)

10:45 uur
tot
11:15 uur

Knutselen groep 2
Groen, rood, paars,
geel. Wat is jouw
lievelingskleur?

18:30 uur

Treintje
Armen en benen
binnenboord! We
gaan een rondje
rijden!

18:45 uur

Minidisco
Hoofd, schouders,
knie en teen, knie en
teen!

19:00 uur

Bibi & Ziza
Theatershow
Wauwie, wauwie wat
zullen Bibi & Ziza
vandaag weer
beleven? Kom jij ook
kijken?

20:30 uur

Game night 8+
Het is nog een
verrassing wat we
gaan doen vanavond!
(Inschrijven verplicht)

Treintje
Stap snel in want we gaan
weer vertrekken!
Minidisco
Dans gezellig mee op de
leukste liedjes!
Bibi & Ziza Theatershow
Owh heb je al gezien dat ik
… nee Ziza dat heb ik nog
niet gezien. Hebben de
kindjes het al wel gezien ?
Game night 8+
Het is nog een verrassing
wat we gaan doen
vanavond!
(Inschrijven verplicht)

Let op: Voor bepaalde activiteiten is inschrijven verplicht. Dit in verband met
de huidige Corona maatregelen. Inschrijven kan via onze App. Onze
activiteiten vinden plaats bij De Kidsclub binnen of tegenover onder de tent.

Startpunt activiteiten?
Kinderparadijs, tenzij anders
aangegeven
Opstapplaatsen treintje:
Mol – Kinderparadijs - Uil

