Woensdag 1 Augustus
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd voor een paar leuke dansjes.
10:15 uur KIDSCLUB: Koninklijke Kroon
Heb jij altijd wel eens een echte koningin of koning willen zijn? Kom dan deze
morgen gezellig knutselen en maak je eigen koninklijke kroon!
13:00 uur Finding Nemo Speurtocht
Zoek tijdens deze tocht naar het visje Nemo, hij wijst je de weg! Maar vergeet
vooral niet onderweg de vragen te beantwoorden, want deze leveren punten op
voor je team! Een speurtocht voor jong en oud!
15:00 uur Bakken & Smullen
Vanmiddag gaan we weer heerlijk smullen van onze bakkunsten! Kom je ook?
19:00 uur Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer beginnen, kom je ook kijken?!
Donderdag 2 Augustus
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!
10:15 uur KIDSCLUB Spelletjesfeest!
Vandaag gaan we niet knutselen, maar allemaal verschillende leuke spelletjes
spelen. We maken er met z'n allen een groot spelletjesfeest van!
13:00 uur Semknutsel
Vanmiddag gaan we lekker knutselen! Zien we jou vanmiddag ook in de
recreatiezaal?
15:30 uur Semspelletjes voor het goede doel
We spelen heel veel gezellige spelletjes voor Sem zijn verjaardag! Kom je ook?
We steunen hierbij het goede doel: ASeal.
19:30 uur Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de theatershow?! Het wordt ook vandaag weer
lachen, gieren en brullen!
Vrijdag 3 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer met ons mee?
KIDSCLUB: Beer
Beren mogen dan wel gevaarlijk zijn, de beer die wij gaan maken is heel lief!
Olympische Campingspelen
We gaan verschillende Olympische sporten spelen! Wie gaat er voor goud, wie
krijgt er zilver en wie moet genoegen nemen met brons?
Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom
kijken wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
Sem
Sem komt vanavond naar de camping! Ga jij met hem op de foto?

Zaterdag 4 Augustus
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur
13:00 uur
17:00 uur

19:30 uur

Even rekken en strekken op de leukste muziek.
KIDSCLUB: Regenbooghanger
We maken een prachtige, kleurrijke regenboog die je kunt ophangen!
Wasknijpergekte!
De meest leuke, gekke en grappige spelletjes met wasknijpers!
Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
Regenboog Kids Disco!
Trek een vrolijk gekleurde outfit aan en swing met ons mee op de leukste muziek!

Zondag 5 Augustus
10:00 uur

Zondagclub
Liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Kom jij ook naar de
recreatiezaal?

Maandag 6 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur

17:00 uur
19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op de leukste muziek.
KIDSCLUB: Bolle-Neuzen-Portret
Maak vandaag een portret van je vader, moeder, broertje of gewoon van jezelf! Wij
zorgen ervoor dat dit portret er extra leuk uit komt te zien.
Circusschool
Hooggeëerd publiek, komt dat zien! Vandaag leer je een echte circusartiest te
worden! Heb jij het in je om als een echte circusartiest in de piste te staan?! Kom
gezellig meedoen en ga er met een echt circusdiploma vandoor! Vanaf 3 jaar.
Sem
Hebben jullie Sem de Zeehond al gezien op de camping?
Vlaggenloop
Een sportieve activiteit voor iedereen vanaf 7 jaar. Lukt het jou om een vlaggetje te
bemachtigen zonder afgegooid te worden door je tegenstanders?

Dinsdag 7 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met een paar dansjes.
KIDSCLUB: Schildpad
Plons met ons mee onder water en maak vandaag je eigen schildpad.
Schatkaart graven!
Normaal graaf je de schat op, maar in dit geval moet je eerst de schatkaart
opgraven om bij de schat te komen... spannend!
Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten weer op je met een nieuwe theatershow vol met
spanning, gekheid en avontuur!
Route 66
Volg de route 66 tijdens deze speurtocht met onderweg vragen over Amerika.

Woensdag 8 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd voor een paar leuke dansjes.
KIDSCLUB: Letter versieren
Met welke letter begint jouw naam?! Deze morgen kun je de eerste letter van je
naam komen versieren, die je thuis mooi op de deur van je kamer kunt plakken!
Frozen Avontuur
Volg Elsa tijdens deze winterse speurtocht en ontrafel de puzzel om erachter te
komen waar Olaf zich bevindt. Voor alle kinderen t/m 6 jaar.

15:00 uur

17:00 uur
19:30 uur

Voetbal
Met de bal in onze hand lopen we richting het sportveld voor een gezellig potje
voetbal!
Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer beginnen, kom je ook kijken?!
Sterren-Handtekeningen-Spel
Heel Hollywood is uitgelopen en er lopen nu overal sterren rond! Lukt het jou om
van alle sterren een handtekening te bemachtigen?

Donderdag 9 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur
17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!
KIDSCLUB Spelletjesfeest!
Vandaag gaan we niet knutselen, maar allemaal verschillende leuke spelletjes
spelen. We maken er met z'n allen een groot spelletjesfeest van!
Bakken & Smullen
Vanmiddag gaan we weer lekker bakken! Kom je ook?
Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de theatershow?! Het wordt ook vandaag weer lachen,
gieren en brullen!
Jongens Tegen De Meisjes Spelshow
Wie zijn er beter, de jongens of de meiden?! We komen erachter in deze leuke
spelshow waarin jij de hoofdrol speelt! Kom je team versterken en doe mee!

Vrijdag 10 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer met ons mee?
KIDSCLUB: Flamingo
Hij is roze, heeft een lange nek en enorm lange poten! Kom deze tropische vogel
vandaag knutselen.
Het Mega-Ruilspektakel
Wie is de beste handelaar en welk team gaat er met de mooiste ruilhandel vandoor?
Vanmiddag weten we het!
Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom kijken
wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
Sem
Vanavond komt Sem de Zeehond op bezoek. Kom jij ook luisteren naar zijn
verhaal?

Zaterdag 11 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur
17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de leukste muziek.
KIDSCLUB: Ufo
Bliep, Bliep! We maken vandaag een gave ufo!
Galaxy Games
Space je snel naar deze toffe activiteit! Wie behaalt de meeste punten?!
Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
Space Kids Disco!
We gaan springen en swingen onder een hemel van sterren en ufo's!

Zondag 12 Augustus
10:00 uur

Zondagclub
Liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Kom jij ook naar de
recreatiezaal?

Maandag 13 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur

17:00 uur
19:30 uur

Wakker worden met Sem
Tijd voor ochtendgymnastiek op de leukste muziek met Sem de Zeehond!
KIDSCLUB: Bloemenkroon
Deze ochtend kun je een mooie bloemenkroon komen knutselen!
Blij dat ik schuif!
We glibberen en glijden er vandaag op los op onze mega-vette, lange, gladde
buikschuifbaan! Trek oude kleren of je zwembroek aan en doe gezellig mee!
Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig kijken naar een knotsgek avontuur?!
Trefbal Fun
We spelen allerlei soorten trefbal op het sportveld! Kom gezellig meedoen, fun voor
iedereen!

Dinsdag 14 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met een paar dansjes.
KIDSCLUB: Onderzeeboot
We maken vandaag een onderzeeboot! Heb jij enig idee hoe een onderzeeboot
eruitziet?
Estafette Race!
Welk team komt als eerste over de finish in deze knotsgekke, spannende estafette
race?!
Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten weer op je met een nieuwe theatershow vol met
spanning, gekheid en avontuur!
Wat schat je?
Ga op zoek naar de verschillende schattingsvragen tijdens deze speurtocht. Welk
team kan goed speuren en behaalt de meeste punten bij alle vragen?

Woensdag 15 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur
17:00 uur
19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd voor een paar leuke dansjes.
KIDSCLUB: Enveloppe-Monster
We hebben vandaag een monsterlijk leuke knutsel!
Bakken & Smullen
Vanmiddag gaan we weer lekker bakken en smullen! Kom je ook?
Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer beginnen! Kom je ook kijken?!
Kraak de Code
Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken door het oplossen van
verschillende breinbrekers? Vanaf 8 jaar.

Donderdag 16 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!
KIDSCLUB Spelletjesfeest!
Vandaag gaan we niet knutselen, maar allemaal verschillende leuke spelletjes
spelen. We maken er met z'n allen een groot spelletjesfeest van!

13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Op pad met de Belevingsrugzak
Met de Belevingsrugzakjes gaan we naar het strandje op zoek naar krabbetjes,
schelpen en nog veel meer! Doe je laarzen aan!
Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de theatershow?! Het wordt ook vandaag weer lachen,
gieren en brullen!
Disco
Trek een vrolijk gekleurde outfit aan en swing met ons mee op de leukste muziek!

Vrijdag 17 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur
17:00 uur

19:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer met ons mee?
KIDSCLUB: Krokodil
Groen en gevaarlijk: we maken een krokodil met gigantische tanden! Kijk uit dat hij
je niet te pakken krijgt...HAP! Neem een lege eierdoos mee voor deze knutsel of
een schoon kartonnen melkpak.
Lepelfestijn
De meest gekke, leuke en hilarische spelen met lepels!
Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom kijken
wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
Sem fotoshoot
Sem heeft allemaal leuke en gekke attributen meegenomen. Kom jij ook met Sem
de Zeehond op de foto? Verzamelen bij het amfitheater tegenover de receptie.

Zaterdag 18 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de leukste muziek.
KIDSCLUB: Giraffe
Giraffen zijn er in allerlei soorten en maten. Ben jij gek op giraffen of is het
misschien wel jouw lievelingsdier? Pak dan nu je kans en kom je eigen giraffe
maken!
Boeven vangen!
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien te stelen.
Maar pas op voor de politieagenten, want die zullen er alles aan doen om ervoor te
zorgen, dat het geld in de kluis blijft!
Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
Natuur Kids Quiz
Doe mee aan deze leuke quiz met vragen over de natuur. Het is leuk en je steekt er
ook nog eens wat van op!

Zondag 19 Augustus
10:00 uur

Zondagclub
Liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Kom jij ook naar de
recreatiezaal?

Maandag 20 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op de leukste muziek.
KIDSCLUB: Nestje Kuikens
We maken een nestje vol met schattige, lieve, kleine kuikentjes!

13:00 uur

17:00 uur
19:30 uur

Scavenger Hunt
Met je mobiele telefoon op jacht naar alle voorwerpen die op je zoekkaart staan, dat
is Scavenger Hunt! Ben jij een goede speurneus?
Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig kijken naar een knotsgek avontuur?!
Flessenvoetbal
Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat je fles niet omvergetrapt wordt door
één van je medespelers! Neem je eigen plastic fles gevuld met water mee.

Dinsdag 21 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Sem
Begin je dag fris en fruitig, gezellig met Sem de Zeehond!
KIDSCLUB: Creatief met pasta
Met ongekookte pasta kun je heel veel leuke dingen maken!
Het Kunstenaarsexperiment
Er is een gekke kunstenaar aanwezig die jullie hulp hard nodig heeft voor een
bijzonder experiment.
Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten weer op je met een nieuwe theatershow vol met
spanning, gekheid en avontuur!
De Kleuren van de Kunstenaar
Overal zien we opeens allemaal kleuren! Kunstenaar Vince is langs geweest en
heeft voor ons een kleurenspeurtocht gemaakt!

Woensdag 22 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur

17:00 uur
19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd voor een paar leuke dansjes.
KIDSCLUB: Griezels
Vanavond kun je de boel angstaanjagend op stelten zetten met deze griezels!
Kringspelletjes
Allemaal leuke spelletjes... in de kring! Kom maar gauw, dan gaan we beginnen!
Vanaf 3 jaar.
Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer beginnen! Kom je ook kijken?!
Nummerjacht
Rennen, sluipen, alles om zo snel mogelijk van elke kleur het hoogste cijfer te
bemachtigen! We zijn op zoek naar vrijwilligers.

Donderdag 23 Augustus
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!
KIDSCLUB Spelletjesfeest!
Vandaag gaan we niet knutselen, maar allemaal verschillende leuke spelletjes
spelen. We maken er met z'n allen een groot spelletjesfeest van!
Zoek de Verschillen
Ga met je team op pad en volbreng alle opdrachten tijdens deze tocht, waar jij op
zoek moet gaan naar de verschillen! Alle speurders verzamelen!
Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de theatershow?! Het wordt ook vandaag weer lachen,
gieren en brullen!
De Grote Kranten-Spelshow
Doe mee met je moeder en vader, want we keren de kranten binnenste buiten
tijdens dit leuke spel! Welk team wint deze show, waarin alles in het teken staat van
goed speurwerk en samenwerking?

Vrijdag 24 Augustus
10:00 uur
10:15 uur
13:00 uur

17:00 uur

19:30 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer met ons mee?
KIDSCLUB: Slak
We starten deze dag weer met een dansje en gaan daarna een slak knutselen.
Spetterpret
Ben jij niet bang om nat te worden, maar wil je juist eventjes lekker afkoelen? Trek
je zwembroek aan en doe gezellig mee!
Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom kijken
wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
Sem
Vanavond komt Sem de Zeehond naar de camping! Kom je ook luisteren naar zijn
verhaal?

