Camping Bergzicht 18 augustus t/m 24 augustus
ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018
10:00

Campingvriendjesclub

Een schot in de roos,
wat maak jij van een eierdoos?
14:00

Aquarobics

In het zwembad is het jd! Voor een
spor eve ac viteit!
16:00

Beestjestocht

Heb jij het hele park al eens bezocht?
Misschien ontdek je nieuwe beestjes jdens
deze tocht!
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

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

Levend Mastermind

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018
09:45

Let's Dance

10:00

Campingvriendjesclub

We gaan vandaag een piranha maken,
eens zien of je dit weet te kraken!
16:00

Spel zonder grenzen

Alle coole sporten door elkaar,
kom naar het veld en winnen maar!
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

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

Bootcamp

Feel the energy! We gaan nog niet naar bed!
Er worden stappen gezet!

Ben je er nou ingeluist of heb jij de kleuren
niet juist?
MAANDAG 20 AUGUSTUS 2018

DINSDAG 21 AUGUSTUS 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 22 AUGUSTUS 2018
10:00

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2018

Campingvriendjesclub

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

19:00

Theaterfeest

Water zeskamp

18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

De tandendokter hee iets gezien,
tel jij mee tot en?

Wow! Dit is wel heel speciaal...
Dit kunnen we zeker niet allemaal!
20:00

Campingvriendjesclub

Een zeskamp op het water,
ik zie je later!

Hoor jij die geluiden wel?
Doe mee met het dierengeluidenspel!
Ophaalronde

10:00

16:00

Dierengeluidenspel

18:45

Let's Dance

Een knutsel van hout!
Ik weet dat je daar van houdt!

Jeu de Boules

Zin in een potje Jeu de boules?
Veel punten pakken, dat is het doel!
16:00

09:45

20:00

Natuurquiz

Wat weet jij over de natuur? Kom erachter
jdens dit uur!

Cluedo

Met Cluedo ontrafelen we alles,
zelfs als het ingewikkeld is!
VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2018
09:45

Let's Dance

10:00

Afscheidsontbijt

Het anima eteam is vandaag als laatst!
Kom je gezellig ontbijten op het terras?
14:00

Apekooi

Dit wordt mooi,
het is jd voor apekooi!
16:00

Dweilhockey

Dit spel wordt weer echt te gek!
Sta jij met de dweil op de juiste plek?
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.

