Camping De Duindoorn 03 augustus t/m 09 augustus
ZATERDAG 03 AUGUSTUS 2019
10:30

Campingvriendjesclub

We gaan weer los, we maken een
spookbos!
14:00

ZONDAG 04 AUGUSTUS 2019
Vandaag is het anima eteam een dag vrij
Tot morgen!

Je ei kwijt

Let op de jd, ik ben nog steeds dat ei
kwijt!
16:00

Voetvolley

Kijk eens hoe dat moet, volleybal met de
voet!
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Tok-tok-tok! Ze komt rechtstreeks uit het
kippenhok!
20:30

Apekooi

Dit wordt mooi, het is jd voor apekooi!
MAANDAG 05 AUGUSTUS 2019
10:30

Campingvriendjesclub

Met een wasknijper gaan we los,
dit beest komt uit het bos!
16:00

Leukste hond van de camping

Draait 'ie met zijn kop, 3x in het rond? Dan
heb jij misschien wel de leukste hond!
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Hebben ze een ridder gezien? Dat kan toch
niet!
20:30

Cijferloop

Onthoud het goed, laat zien hoe je tellen
moet!

DINSDAG 06 AUGUSTUS 2019
10:30

Campingvriendjesclub

Pak de knutselspullen er maar bij, deze elf
maakt jou erg blij!
14:00

Zeerovers

Wat zijn het toch uitslovers, die gekke
zeerovers
16:00

Vang de vos

De vos laat zich niet snel zien, kun jij hem
vinden misschien?
18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Om zeven uur maken ze weer wat mee, het
is al jd dolle pret met deze twee!
20:30

Vlaggenroof

Kom en roof alle vlaggen, dan wordt het
zeker lachen!

WOENSDAG 07 AUGUSTUS 2019
09:45

Let's Dance

10:30

Campingvriendjesclub

DONDERDAG 08 AUGUSTUS 2019
10:30

Eens zien of jullie deugen, met deze knutsel
welke goed is voor je geheugen!

We maken iets leuks voor kerst, wie is er
het verst?
16:00

14:00

Geloof jij in sprookjes? Ik wel…
Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

16:00

Doolhof

Dit is echt supertof! Kom jij snel uit het
doolhof?

Wat een kabaal… Volgens mij is het jd
voor een nieuw verhaal!
20:30

Groen is gras

Zondag is de mooiste dag van de week, en
je wist als je naar je vriendjes keek…

Sprookjestocht

18:45

Campingvriendjesclub

Jachtseizoen

18:45

Ophaalronde

19:00

Theaterfeest

Oh-oh! Komt het wel goed? Weet jij
misschien hoe dat moet?

Dit kennen jullie van stuk tv, maak het nu
zelf op de camping mee!

20:30

Superquiz

Schreeuw je schor en versla de professor!
VRIJDAG 09 AUGUSTUS 2019
10:30

Campingvriendjesclub

Is het waar? Ben jij een echte kunstenaar!
14:00

Staartenroof

Pluk de staart van je tegenstander weg, hij
of zij hee dan lekker pech!
16:00

Bubbel voetbal

Ga er voor! Stap in de bubbel, bots en
scoor!
18:45

Ophaalronde

19:00

Familie Dierenquiz

We gaan jullie kennis testen over dieren,
misschien ga je de overwinning wel vieren!

STARTPUNT? Anima eruimte!
Tenzij anders aangegeven.

SLECHT WEER? Kom toch!
We doen al jd iets leuks.

DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.

