Animatieprogramma
Hemelvaart 26 t/m 29 mei 2022
Hallo vriendjes en vriendinnetjes, de komende dagen organiseren we toffe activiteiten.
We hebben er super zin in. Hopelijk zien we jou ook bij één van onze activiteiten!

DONDERDAG 26 MEI
10:00 - 11:00 uur KIDS & GAMES: Kat
Een zwarte kat brengt ongeluk? Deze lieve kat zeker niet! Knutsel je mee?
13:00 - 14:00 uur Koningshof zoek-en-vind-spel
In een bepaalde tijd moet jij met je team zoveel mogelijk voorwerpen zien te
verzamelen. Welk team gaat er met de hoofdprijs vandoor?
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we vandaag langs gaan? De muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!
20:30 - 21:30 uur 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?

VRIJDAG 27 MEI
10:00 - 12:00 uur Stormbanen bij de visvijver
Leg jij het parcours het snelst af?
Kom rennen, springen en vliegen, maar val er niet af!
14:00 - 15:00 uur Letter-Estafette
Wie is het snelst, wie weet het woord... Nieuwsgierig? Kom dan bij ons letterestafette spelen!
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we vandaag langs gaan? De muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Minidisco
Doe mee en swing en spring erop los!
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20:00 - 21:30 uur Poolparty!
Kom jij ook lekker swingen in het zwembad?!
Kinderen tot 18 jaar en zwemdiploma verplicht

ZATERDAG 28 MEI
10:00 - 12:00 uur Strandexcursie op eigen gelegenheid
Ontvangst bij Strandcamping De Zuidduinen door Moedertje groen. Ontdek wat
er leeft op het strand en duik mee in de Noordzee! Inschrijven voor 27 mei
12.00 uur via het animatieteam.
10:00 - 11:00 uur KIDS & GAMES: Safaridieren
Weet jij welke dieren je tegenkomt op safari? Kom gezellig knutselen en je komt
er snel genoeg achter!
14:00 - 15:00 uur Safari-Avonturen-Tour
Ga jij mee op de Safari-Avonturen-Tour? Deze bijzondere tour brengt ons langs
verschillende dieren zoals olifanten, giraffen en nijlpaarden.
16:00 - 17:00 uur Flessenverdediger
Verdedig jij je fles? Of gooi jij toch liever die van een ander om! Neem je eigen
plastic fles mee als je deze hebt.
18:45 - 19:00 uur Ophaalronde
Benieuwd waar we vandaag langs gaan? De muziek staat al hard aan!
19:00 - 19:30 uur Rosa & Floris Theater
Een supergezellig theater met jouw enige echte theatervriendjes! Kom gezellig
kijken wat ze vandaag toch weer beleefd hebben!
20:30 - 21:30 uur Safari-Rangers-Expeditie
Alle dieren uit de jungle worden losgelaten en jij mag op expeditie om deze
weer terug te vinden! Een activiteit voor echte rangers met speurtalent! Vanaf 8
jaar en jonger onder begeleiding. Vrijwilligers gezocht!

ZONDAG 29 MEI
10:00 - 11:00 uur KIDS & GAMES: Cactus
AU! Die cactus prikt! Vandaag maken we een cactus die niet prikt. Kom je ook
je eigen cactus maken?
14:00 - 15:00 uur 4FUN: plezier keer vier!
Ben jij gek op spelletjes?! Dan moet je er zeker bij zijn, want we doen maar
liefst 4 verschillende spelletjes dit uur!

