Zaterdag
11 juli

09:45u

Let’s dance!
Springen en zwingen hoort erbij!
Kom, dans je mee met mij?

10:00u

19:00u

Het bezemstelen spel
Vliegend op een bezemsteel winnen,
laat het snel beginnen!

Zondag
12 juli
Maandag
13 juli

Campingvriendjesclub

16:00u

Husselhockey
Gezellig hockeyen met z’n allen.
Met al dat gehussel moeten we zorgen
dat we niet vallen! Doe je mee?

19:00u

Het boeven ontsnapspel

20:30u

Vlaggenroof

10:00u

Campingvriendjesclub

Kan jij de puzzels oplossen,
om zo de boeven te laten ontsnappen?
We gaan de vlag zoeken!
Daarvoor kijken we in alle hoeken!

Vandaag zijn we een dagje vrij,
Morgen zijn we er weer bij!
10:00u

Campingvriendjesclub
Neem allemaal een plastic fles mee, we
maken er een spaarvarken van!

14:00u
16:00u
19:00u
20:30u

Je kan er zoveel in bewaren dat je er
bijna mee kan varen!

14:00u

Gotcha!
Gotcha gaan we vandaag spelen,
Kom snel, dan zijn we met velen!

16:00u

Mega blubber power race!
We gaan lekker vies worden,
dus trek je oude kleren aan!

De zon en de maan
Soms kunnen ze hand in hand gaan,
maar nu willen ze elkaar verslaan!

Het mega omkeer spel
Ja en nee, links en recht!
Op en neer, heen en weer!
Alles gaat vanavond op zijn kop

Dinsdag
14 juli

Dit is het 100% waard,
een prinsessenjurk of een zwaard?!

In Holland staat een huis
Dit is een raar spel,
maar leuk is het wel!

20:30u

10:00u

Wedden dat ik het kan!
Kan jij het beter dan je voorganger?
Laat maar zien!!

Let’s dance!
Spring en dans op de maat,
en ga helemaal uit je plaat!

Campingvriendjesclub
Neem allemaal een leeg drinkpak mee,
We maken een echte portemonnee!

14:00u

09:45u

19:00u

Hut bouwen
We gaan eens goed sjouwen,
om onze eigen hut te bouwen!

Cijferspel
2, 8, 7 en 3… Ik ben nu de tel al kwijt!
Doe jij ook mee met dit spel?

Levend koehandel
We spelen koehandel in het groot…
Kom je ook?

Woensdag
15 juli

Donderdag
16 juli

10:00u

Campingvriendjesclub
Voor in de lucht heel hoog,
maken we een regenboog!

14:00u

Dierengeluidenspel
Welk geluid hoor jij daar?
Volgens mij is het een ooievaar!

16:00u

Voetballen
Ben je snel en behendig,
het wordt gezellig!

19:00u

Ik-kan-het-niet spel
Denk jij dat je het kan? Of niet?
Wat is jouw favoriet?

Vrijdag
17 juli

10:00u

Campingvriendjesclub
Kom vlug uit je slaapzak,
we maken een hele mooie knapzak

14:00u

Verhalenpicknick
Met een zon die kan stralen!
En een picknick vol verhalen!

16:00u
19:00u
20:30u

Ballonnenbal
Ballonnen en een bal…
Dit wordt gezellig in ieder geval!

De grote hoepelspelen
Wat een grote hoepel,
dit spel gaat heel soepel!

Levend stratego
Doe je mee deze keer?
Het wordt heel gezellig, alweer!

Vakantiepark ’t Eeser Heideveld
Slecht weer:
Kom toch! We zorgen altijd voor een vervangende activiteit.
Startpunt:
De animatieruimte, tenzij anders aangegeven!
Meedoen: Deelnemen aan de activiteiten is op eigen risico

