Camping Bergzicht 11 augustus t/m 17 augustus
ZATERDAG 11 AUGUSTUS 2018
10:00

ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018

Campingvriendjesclub

09:45

Let's Dance

Met bladeren maken wij dieren,
dit gaan we niet vers eren!

10:00

Campingvriendjesclub

14:00

Fotoclick

Een spel met een fotoshoot,
weet je wel hoe dat moet?
16:00

De Puddingfabriek

Het is chaos en de directeur is ziek,
kun jij misschien helpen in de
Puddingfabriek?
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Zijn ze nou aan het liegen? Je kan toch
helemaal niet vliegen!
20:00

Disco ﬂessenbowling

Alleen of met ons zessen,
kom gezellig bowlen met ﬂessen!

Dankzij deze knutsel draait er vanalles om
ons heen,
ook zo benieuwd? Kom nu meteen!
16:00

Doe je mee met kajakbal?
Eens kijken wie de winnaar worden zal!
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Vogels die cadeaus laten vallen?
Is ze op zijn hoofd gevallen!
20:00

Amerikaans tre al

Tre al op een andere manier,
dit zorgt voor veel plezier!

MAANDAG 13 AUGUSTUS 2018
Vandaag is het anima eteam een dag vrij
Tot morgen!

Kajakbal

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2018
10:00
We laten ons gelden,
we maken echte superhelden!
14:00

Levend tetris

Kijk eens hoe dat past! Ligt alles klemvast?
16:00

Ke ngreac e

Kijk! Daar gaat een hele rij,
dit maakt ons allemaal superblij!
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Praten op een andere manier,
dit zorgt voor veel plezier!
20:00

So bal 10+

Kom en doe met ons mee,
misschien ga jij wel naar huis met de trofee!
20:00

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

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2018
10:00

DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2018

Campingvriendjesclub

Maak je eigen lievelingsdier,
met deze maskers maken wij plezier!
14:00

19:00

Theaterfeest

Puzzeltocht

18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Wat gebeurt er dit keer?
Wie is die brie esmeneer?

Spe er, spieter, spater!
Je hoe toch niet bang te zijn voor water?
20:00

Campingvriendjesclub

Heb je de juiste route uitgezocht? Anders
wordt het een hele lange tocht!

Raad jij snel wie je bent!
Of is dit iemand die je niet kent?
Ophaalronde

10:00

16:00

Wie, wat of waar ben ik?

18:45

Let's Dance

Ik heb genoten,
van deze vrolijke noten!

Thunder the Game

Wat is jullie systeem? Doe mee met deze te
gekke game!
16:00

09:45

20:00

Onderwatershow

De octopussen tegen de zeehonden… Wie
wint deze spannende quiz?

Wie is de mol?

Dit spel maakt me te dol,
want wie is nou toch echt de mol?
VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018
09:45

Let's Dance

10:00

Campingvriendjesclub

Een handenboom? Het lijkt wel een droom!
14:00

Zoek de foto

Weet jij waar de foto gemaakt is?
Ga er snel naar toe!
16:00

Levend boter, kaas en eieren

Dit spel ken jij toch zeker wel?
We maken het tot een levend spel!
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.

