Vrijdag 6 Juli
14:00 uur

Springkussen en stoepkrijten

Vanmiddag springen we er weer op los en versieren we het amfitheater!

Zaterdag 7 Juli
11:30 uur

Sem

Sem komt weer langs op de camping!
14:00 uur

Knutsel je eigen zeilboot

Hijs de zeilen! Kom jij ook je eigen zeilboot knutselen?

Vrijdag 13 Juli
14:00 uur

Springkussen en schminken

Vanmiddag springen we er weer op los en kun je je laten schminken. Hoe wil jij graag geschminkt
worden?
Zaterdag 14 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de leukste muziek.
10:15 uur

KIDSCLUB: Raket in de ruimte

Maak vandaag je eigen toffe raket in de ruimte!
13:00 uur

Estafette-Spektakel

Supergave estafettes! Ben je snel of kun je goed samenwerken?
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom gezellig kijken wat ze
vandaag toch weer beleefd hebben!
19:30 uur

Ja of toch Nee?

Je bent van harte welkom bij deze leuke spannende quiz! Wie gaat er als winnaar met de eer
strijken?
Zondag 15 Juli
10:00 uur

Zondagclub

Liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Kom jij ook naar de recreatiezaal?
Maandag 16 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Tijd voor ochtendgymnastiek op de leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Lieveheersbeestje

Lieveheersbeestjes in allerlei leuke felle kleuren! Kom je ook gezellig verven, knippen en plakken?
13:00 uur

De tikkende Waterbom

Tik tak, tik tak... de waterbom kan elk moment ontploffen! Doe mee met dit superleuke spel waarbij
je vragen moet beantwoorden en ervoor moet zorgen, dat je op tijd de waterbom hebt doorgegeven
want anders word je nat! Een leuk spel waar je ook nog iets van opsteekt!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig kijken naar een knotsgek avontuur?!
19:30 uur

Jongens tegen de Meisjes Sportstrijd!

Wie zijn er beter, de meisjes of de jongens? We gaan het vandaag bekijken met een heuse
sportstrijd! Trek je sportkleren aan en kom je team versterken!
Dinsdag 17 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met een paar dansjes.
10:15 uur

KIDSCLUB: Heks

Het vliegt op een bezem, heeft een grote neus en heeft vaak een zwarte jurk aan. Rara wat is het? Je
kunt het deze morgen zelf komen knutselen!
13:00 uur

Bevrijd de Vlieg

Alle hongerige spinnen zijn op zoek naar lekkere vliegen, 1 dikke bromvlieg is er al gevangen. Kunnen
de overige vliegen hem redden?
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Jouw theatervriendjes wachten weer op je met een nieuwe theatershow vol met spanning, gekheid
en avontuur!
19:30 uur

Minion Mania!

Ga op zoek naar de verschillende Minions en probeer zoveel mogelijk vragen van de Minions goed te
beantwoorden.
Woensdag 18 Juli
10:00 uur

Sem

Wakker worden met Sem de Zeehond. Hoe leuk is dat!
10:15 uur

KIDSCLUB: Paper Spinner

Spin erop los met deze coole paper spinner! Je mag zelf weten hoe jouw paper spinner eruit komt te
zien.
13:00 uur

Kringspelletjes

Allemaal leuke spelletjes... in de kring! Kom maar gauw, dan gaan we beginnen! Vanaf 3 jaar.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

De theatershow gaat weer beginnen, kom je ook kijken?!
19:30 uur

Speurneuzen Battle!

Speurneuzen nemen het tegen elkaar op tijdens deze spannende battle! Wie weet de meeste
vreemde voorwerpen te vinden en wie is de snelste speurneus? Alle speurneuzen verzamelen!
Donderdag 19 Juli
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!
14:00 uur

Paardenrace

Een supergrappig spel. Kun jij snel reageren? Test het met de paardenrace!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Kom je ook weer kijken naar de theatershow?! Het wordt ook vandaag weer lachen, gieren en
brullen!
19:30 uur

Mega-Mastermind

Ren zo hard als je kunt en ontrafel de goede kleurencombinatie!
Vrijdag 20 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend weer met ons mee?
10:15 uur

KIDSCLUB: Bolle Vissen

BLUB BLUB BLUB, ik ben een bolle vis!
13:00 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!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom kijken wat ze vandaag
toch weer beleefd hebben!
19:00 uur

Sem op de camping!

Vanavond komt Sem de Zeehond een bezoekje brengen aan de camping! Ga jij met hem op de foto?

Zaterdag 21 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de leukste muziek.
10:15 uur

KIDSCLUB: Jungle-Ketting

Vandaag gaan we een supertoffe jungle-ketting maken!
13:00 uur

Dierengotcha

Doe jij mee met dit beestachtige tikspel?
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom gezellig kijken wat ze
vandaag toch weer beleefd hebben!
19:30 uur

Jungle Kids Disco!

Swing je met ons mee op de beats van de jungle?
Zondag 22 Juli
10:00 uur

Zondagclub

Liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Kom jij ook naar de recreatiezaal?
Maandag 23 Juli
10:00 uur

Wakker worden met Sem

Tijd voor ochtendgymnastiek op de leukste muziek met onze vriend Sem!
10:15 uur

KIDSCLUB: Chinese Draak

Draken bestaan niet? Nou deze wel! Kijk maar uit want hij spuwt zelfs vuur en beweegt met zijn
lenige lijf alle kanten op!
13:00 uur

Frozen Summer Fun

Een middag vol winterse gezelligheid met spelletjes waar Olaf, Elsa en Anna in voorkomen. Ga met je
team de verschillende spelletjes af en behaal de meeste punten!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig kijken naar een knotsgek avontuur?!
19:30 uur

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 24 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Zeemeermin

We duiken vandaag onderwater en maken de onderwaterwereld van de zeemeermin!
13:00 uur

Vlaggenroof

Aanvallen en verdedigen, daar gaat het om bij dit spel. Roof met ons mee! Vanaf 7 jaar.
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Jouw theatervriendjes wachten weer op je met een nieuwe theatershow vol met spanning, gekheid
en avontuur!
19:30 uur

Selfie Challenge

Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies van deze challenge te volbrengen!
Woensdag 25 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal! Tijd voor een paar leuke dansjes.
10:15 uur

KIDSCLUB: Leeuw

Het wordt weer lachen, gieren maar vooral brullen vandaag want je kunt je eigen leeuw komen
knutselen!
13:00 uur

Paw Patrol Speurtocht

Ga op zoek naar jouw vriendjes uit Paw Patrol met deze super te gekke speurtocht!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

De theatershow gaat weer beginnen! Kom je ook kijken?!
19:30 uur

EHBO: Het Medicijn-Mysterie

Help mee en ga op zoek naar de verdwaalde vreemde patiënten! Met een ziekenhuisrapport bij de
hand moet jij ervoor zorgen, dat deze patiënten de juiste medicijnen krijgen anders gaat het goed
mis! Alle speurders en slimmeriken kunnen zich melden bij Dokter Hospitaal!
Donderdag 26 Juli
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

Waterballonnen-Spektakel

Ben jij snel, behendig en niet bang om nat te worden? Doe dan mee met dit spektakel vol met
waterballonnen en nattigheid!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Kom je ook weer kijken naar de theatershow?! Het wordt ook vandaag weer lachen, gieren en
brullen!
19:30 uur

Sem op de camping!

Sem brengt weer een bezoekje aan de camping! Kom jij ook luisteren naar zijn verhaal?
Vrijdag 27 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend weer met ons mee?
10:15 uur

KIDSCLUB: Ananasdoosje

We maken vandaag een tropisch opbergdoosje in de vorm van een ananas!
13:00 uur

Bakken & Smullen

Vanmiddag gaan we heerlijk bakken en smullen. Zien wij jullie in de recreatiezaal?
16:00 uur

Kaarten-Renspel

Een kaartspel spelen, maar dan niet aan tafel maar op het sportveld! Kom meedoen met dit actieve
kaartspel!
19:30 uur

Loek & Lot Theatershow

Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom kijken wat ze vandaag
toch weer beleefd hebben!
Zaterdag 28 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de leukste muziek.
10:15 uur

KIDSCLUB: Muuraquarium

We gaan de boel gezellig maken en maken met z'n allen een supergroot aquarium op de muur!
13:00 uur

Spetterpret

Ben jij niet bang om nat te worden, maar wil je juist eventjes lekker afkoelen? Trek je zwembroek aan
en doe gezellig mee!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Een supergezellige theatershow met jouw enige echte theatervriendjes! Kom gezellig kijken wat ze
vandaag toch weer beleefd hebben!
19:30 uur

Onderwaterwereld Kids Disco!

We duiken deze avond onderwater en swingen erop los!

Zondag 29 Juli
10:00 uur

Zondagclub

Liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Kom jij ook naar de recreatiezaal?
Maandag 30 Juli
10:00 uur

Sem

Vanochtend lekker wakker worden met Sem de Zeehond!
10:15 uur

KIDSCLUB: Unicorn

Met deze toffe vrolijke unicorn kan je vakantie niet meer stuk!
13:00 uur

Oud-Hollandse Spelen

Doe mee met spijkerpoepen, koekhappen, zaklopen en nog veel meer echte Hollandse spelletjes!
Voor jong en oud en het hele gezin!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

We gaan weer beginnen! Kom je weer gezellig kijken naar een knotsgek avontuur?!
19:30 uur

Ballen roven

Durf jij het aan om de bal van de tegenpartij te stelen? Doe dan mee!
Dinsdag 31 Juli
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met een paar dansjes.
10:15 uur

KIDSCLUB: Nijlpaard

Het leeft in het water en het heeft een heel grote bek. Dat is natuurlijk een nijlpaard! Kom je ook je
eigen nijlpaard knutselen?
13:00 uur

Letter-Estafette

Wie is het snelst, wie weet het woord... Nieuwsgierig? Kom dan bij ons letter-estafette spelen!
17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Jouw theatervriendjes wachten weer op je met een nieuwe theatershow vol met spanning, gekheid
en avontuur!
19:30 uur

QR-Code-Hunt

Ga met je mobiele telefoon op pad en ga op zoek naar de verschillende QR-codes!

