
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

10:15 uur

KIDSCLUB: Jungleketting
Vandaag gaan we een

supertoffe jungleketting

maken!

13:00 uur

De Smurfenjacht
Ga op smurfenjacht en smurf

zo snel mogelijk naar de

Smurfen die je tegenkomt

tijdens deze Smurftocht!

15:00 uur

Jungle-Survivaltraining
Vandaag worden jullie getraind

tot echte survival-experts! 

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer

beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Levend Cluedo
Er is een vreemde moord

gepleegd op de camping, help

jij ons deze moord op te

lossen? We kunnen alle hulp

gebruiken! 

VRIJDAG 05 AUGUSTUS 

10:00 uur

Gastenmarkt
Eindelijk dit jaar weer

traditiegetrouw een grote

kramenmarkt op Camping De

Zanderij. Veel vermaak voor

alle leeftijden. Gezelligheid is

volop aanwezig! Iedereen is van

harte welkom

Toegang gratis.

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de

leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Vlinder
Kom vandaag een vlinder

maken! Je mag zelf weten welke

kleuren je de vlinder geeft!

13:00 uur

Olifantenjacht
Een beestachtig leuke sport,

waarbij de olifanten moeten

proberen niet gepakt te

worden door de jagers! Slurf je

dus snel naar het sportveld 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!

21:00 uur

Mega-Grens-Smokkelspel
10+
Doe mee en probeer de

douane te ontvluchten!

Smokkel zoveel mogelijk goud

naar de goudverzamelaars en

win het spel. Vanaf 10 jaar.

21:00 uur

Klaverjassen
Kom gezellig een kaartje

meeleggen bij Flavours.

Iedereen is welkom. 

 Zomer week 31

30 juli tot en met 05 augustus 



Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuke vakantie want wij

organiseren allemaal leuke activiteiten voor

jong en oud! Voor alle activiteiten geldt,

tenzij anders aangegeven, dat er wordt

verzameld bij de recreatieruimte. Bij slecht

weer of onvoldoende deelname wordt er

altijd een vervangende activiteit

georganiseerd. Lees maar snel wat er

allemaal te doen is en dan hopen wij jullie te

zien bij één van onze leuke activiteiten!

Fijne vakantie en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 30 JULI 

9:00 uur

Massage
Vandaag kunt u genieten van

een heerlijke massage. Bij de

receptie vindt u meer

informatie over de te boeken

massages en kunt u zich

inschrijven. 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd

voor een paar leuke dansjes.

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

Waterspelletjes
Verschillende waterspelletjes

voor jong en oud!

14:00 uur

Brandweer
waterspelletjes
De mannen van de vrijwillige

Zanderij brandweer verzorgen

weer leuke (water) spellen op

het sportveld. Kom je ook

meedoen? 

15:00 uur

Voetbal 10+
We spelen een potje voetbal,

iedereen vanaf 10 jaar is van

harte welkom om mee te

komen spelen!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

19:30 uur

Onderwaterwereld Kids
Disco!
Spring in het diepe en zing en

swing met ons mee in de

onderwaterwereld!

19:30 uur

Feestavond
We gaan een avondje gezellig

feesten! Hou onze socials in de

gaten voor de invulling van

deze avond....

ZONDAG 31 JULI 

Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam

vrij. Maar morgen zijn zij weer

fris en fruitig van de partij!

13:00 uur

Penalty schieten
VoetbalFun organiseert het

penalty schieten op het

sportveld.

MAANDAG 01 AUGUSTUS 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met

een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Haai
Haai, hallo! Kom je vandaag bij

ons knutselen?

11:00 uur

Bungee Fun
Voor jong en oud staat vandaag

een 8 meter hoge

bungeetrampoline klaar waar

je spectaculaire hoge sprongen

mee kunt maken! Naast de

Bungeetrampoline kun je ook

de strijd met elkaar aangaan op

de bungee-run.

13:00 uur

ABC-Zoekspel
Ben jij een echte speurneus en

ken je het hele alfabet uit je

hoofd? Dan is dit het perfecte

spel voor jou!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

15:00 uur

Binnenpret
We doen allemaal gezellige

spelletjes speciaal voor

kleintjes. Alle kinderen tot 7

jaar zijn van harte welkom in de

recreatieruimte!

16:00 uur

Kinderbingooooooo
Vandaag Kinderbingo in

Flavours!! Kom gezellig

meespelen.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw

theatervriendjes dit keer weer

beleefd hebben?! Kom dan

kijken naar een gloednieuwe

theatershow!

20:00 uur

Treffers!
We gaan allerlei vormen van

trefbal spelen. Zorg dat je niet

geraakt wordt! Vanaf 8 jaar.

DINSDAG 02 AUGUSTUS 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

10:15 uur

KIDSCLUB: Onderzeeboot
We maken vandaag een

onderzeeboot! Heb jij enig idee

hoe een onderzeeboot

eruitziet?

11:00 uur

VoetbalFun Verrassing!!
We houden het nog even

spannend, maar VoetbalFun

organiseert een leuk sportief

event. 

13:00 uur

Water-Estafette-Race
Een doldwaze estafette waarbij

water de hoofdrol speelt! Pas

op, want je wordt nat!

15:00 uur

Basketbal 10+
Versla je tegenstander in deze

spannende wedstrijd! Voor

iedereen vanaf 10 jaar.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken

en luisteren naar een nieuw

gek avontuur!

20:00 uur

Slijmerige Slijm
Speurtocht
Loop gezellige mee met deze

slijmerige speurtocht, maar let

wel op! Onderweg kom je

slijmerige letters tegen die

samen een woord vormen.

WOENSDAG 03 AUGUSTUS 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer

met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Tropische
Papegaai
We maken vandaag een vrolijke

kleurrijke tropische papegaai.

Je mag zelf weten welke

kleuren jij jouw papegaai geeft.

13:00 uur

Pannenkoekenfestijn
Op veld 1 staan de

pannenkoekenbakkers onder

leiding van Chef Klunder klaar

om de lekkerste pannenkoeken

te bakken. Alle kinderen onder

de 12 zijn welkom en je hoeft

alleen maar je eigen bord en

bestek mee te nemen. 

13:00 uur

Bevrijd de Vlieg
Alle hongerige spinnen zijn op

zoek naar lekkere vliegen. Een

dikke bromvlieg is er al

gevangen. Kunnen de overige

vliegen hem redden? 

15:00 uur

DJ-Workshop 
Tijdens deze DJ-workshop van

een uur kruip jij achter een

eigen DJ-set en leer jij de

kneepjes van het vak van een

professionele DJ! Je krijgt les

met behulp van voorbeelden,

fragmenten en filmpjes. Vanaf

7 jaar en inschrijven bij het

animatieteam.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom

je weer gezellig kijken naar een

knotsgek avontuur?!

19:30 uur

Summer Pool Party!
Twee feestdj’s toveren het

zwembad vanavond om tot een

kolkend wildwaterfestijn! Een

uur lang komen niet alleen de

tofste platen van dit moment

voorbij maar zorgen ze voor

toffe festival ambiance in het

water. Spetter dus snel naar de

Summer Pool Party!

DONDERDAG 04 AUGUSTUS 

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah

ochtendgymnastiek!
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