Camping Bergzicht 04 augustus t/m 10 augustus
ZATERDAG 04 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Een paar mooie s ppen,
weet jij vast te plakken en te knippen?
14:00

De mediaploeg

Dit wordt echt tof,
we ﬁlmen maar wel net alsof!
16:00

de moderne stad

Kom meedoen met dit toﬀe spel,
dat wil je toch wel?
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Eens zien of je dit ook weet,
hoe krijgen ze de puzzel compleet?
20:00

Het mega geldspel

Word jij een echte held?
Win dan het meeste geld!

ZONDAG 05 AUGUSTUS 2018
10:00

Wauw! Dit wil iedereen wel,
we knutselen een eigen spel!
16:00

Who is the man

Of ik hem ken?
Who is the man?
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Een kwar er na de klok van kwart voor
zeven,
valt er weer iets te geks te beleven!
20:00

Vogelschieten op het sportveld
16+
Kun jij ze raken?
Deelname 16+ en kosten €2,50!
20:00

Dieren stratego

Een muis schrikt een olifant af,
dat is toch eigenlijk best wel maf?

MAANDAG 06 AUGUSTUS 2018
Vandaag is het anima eteam een dag vrij
Tot morgen!

Campingvriendjesclub

DINSDAG 07 AUGUSTUS 2018
10:00
Vandaag worden we nog hipper,
we maken onze eigenlijk slipper!
14:00

Zeepbaan glijden

Kijk iedereen toch eens gaan!
Woesj! Supersnel over de zeepbaan!
16:00

Whatsapp geheimschri

Kun jij lezen wat daar staat? Krijg jij
Whatsapp aan de praat?
18:45

Ophaalronde

19:00
Wat een kabaal… Volgens mij is het jd voor
een nieuw verhaal!
20:00

Wanted 10+

Wie wint deze strijd?
Het wordt spannend, dat is een feit!
20:00

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

WOENSDAG 08 AUGUSTUS 2018
10:00

DONDERDAG 09 AUGUSTUS 2018

Campingvriendjesclub

Vandaag hebben we een kleurwedstrijd hier,
doe je best en kleur met veel plezier!
14:00

19:00

Theaterfeest

Raadseltocht

18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Rond deze jd,
is het weer jd voor gekkigheid!
20:00

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

Campingvriendjesclub

Deze tocht zit vol met vragen,
doe mee! En laat je uitdagen!

Het zit in je hoofd,
maar komt het er ook uit? Eens zien of je op
die moeilijke vraag stuit!
Ophaalronde

10:00

16:00

Mindmasters

18:45

Let's Dance

Het is niet waar!
We maken vandaag een gitaar!

Detec ve

We gaan het testen!
Onderzoeken kunnen wij als de beste!
16:00

09:45

Tropical night met BBQ en muziek!

Kom je lekker eten en dansen?
Het thema is tropical!

Tafeltennis / pingpong 10+

Tafeltennis spelen wij,
sta je alleen of met iemand aan je zij?
VRIJDAG 10 AUGUSTUS 2018
09:45

Let's Dance

10:00

Campingvriendjesclub

Met deze knutsel is zeker niets loos,
wat gebeurt er in jouw kijkdoos?
14:00

Tafeltennis

Ben jij een tafeltennisster?
Laat het zien en kom heel ver!
16:00

Voetbal

Wat een ac e en een omhaal! Doelpunt! Of
was het de paal?
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.

