Camping Bergzicht 28 juli t/m 03 augustus
ZATERDAG 28 JULI 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Het is grandioos,
we knutselen vanuit de rommeldoos!
14:00

Levend boter, kaas en eieren

Dit spel ken jij toch zeker wel? We maken
het tot een levend spel!
16:00

Voetbal

Wat een ac e en een omhaal! Doelpunt! Of
was het de paal?
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Wat een pret, wat een pret!
Wie hebben ze nou weer voor gek gezet?
20:00

Black Stories 10+

Er is weer iets verdachts gebeurt,
kwam het door de auto die door de wijk is
gescheurt?

ZONDAG 29 JULI 2018
09:45

Let's Dance

10:00

Campingvriendjesclub

Met dit masker herkent niemand je meer,
wat word jij dit keer?
16:00

Zomerspelen

Ben jij een echte spor anaat?
Tot wat ben jij in staat?
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Een pratende plant,
wat is er toch aan de hand?
20:00

Energe k

In de benen! Springen en we zijn zo weer
verdwenen.

MAANDAG 30 JULI 2018

DINSDAG 31 JULI 2018

Vandaag is het anima eteam een dag vrij
Tot morgen!

Vandaag is het anima eteam een dag vrij
Tot morgen!
20:00

Haakcafé met kaarten, darten en
biljarten
Kom je gezellig in het café!
En doe met een van deze spellen mee!

WOENSDAG 01 AUGUSTUS 2018
10:00

DONDERDAG 02 AUGUSTUS 2018

Campingvriendjesclub

We gaan een lamp maken,
schreeuw het van de daken!
14:00

19:00

Theaterfeest

Shop ll you drop tocht

18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Dit theaterfeest wordt weer dolﬁjn! Hier
moet je zeker bij zijn!

Wie hee er het mooiste huis?
Deze knutsel is leuk voor thuis!
20:00

Campingvriendjesclub

We zijn niet te stoppen!
We blijven maar shoppen!

Laat je skills zien,
we hebben pret voor en!
Ophaalronde

10:00

16:00

Crazy Sport Games

18:45

Let's Dance

Een foto verdient een mooie plek,
met deze houder is de foto te gek!

Super Mario live

Klaar om te gaan? We spelen met spel met
de beroemdste Italiaan!
16:00

09:45

20:00

Vlaggenroof

Kom en roof alle vlaggen,
dan wordt het zeker lachen!

Douanespel 10+

Hey jij,
hey jij! Kom jij de douane wel voorbij?
VRIJDAG 03 AUGUSTUS 2018
09:45

Let's Dance

10:00

Campingvriendjesclub

Wat hebben wij een knutseltalent,
zorg dat je hier ook bij bent!
14:00

Fotospeurtocht

Krijg jij de foto compleet?
Als je de weg nog maar weet…
16:00

Bouwvakkergame

De sloopkogels vliegen je om de oren,
bescherm jij de toren?
18:30

Ophaalronde

19:00

Kinderbingo

Misschien is jouw kaart,
wel heel veel prijzen waard!
21:00

Megabingo

De nummers vliegen om de oren,
kun je het goed horen?

STARTPUNT? Anima eruimte!
Tenzij anders aangegeven.

SLECHT WEER? Kom toch!
We doen al jd iets leuks.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.

