Ons team voor deze week!
Hey daar, Ik ben Jan Pieter en 33 jaar. Deze week
heb ik vrij genomen om in de laatste week van de
vakantie animatie te doen op deze mooie camping.
Daar heb ik enorm veel zin in. Ik hoop dat we een
geweldige tijd zullen hebben. samen!

Hoi! Mijn naam is Ruben. 19 jaar en studerend. Deze
week help ik met de animatie op de camping. We
gaan er samen een mooie en leuke week van
maken!

Hallo allemaal, mijn naam is Naomi Baken en ik ben
17 jaar. Ik kom uit Noord-Holland en ik ga dit jaar
beginnen met de opleiding tot verpleegkundige.
Maar voordat ik hier mee start, gaan we er deze
week eerst een super gezellige tijd van maken! Tot
snel!

Hoi! Mijn naam is Michelle Lancaster en ik ben 17
jaar. Ik kom uit Noord-Holland en ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ik
kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten! We
gaan er samen een hele leuke en gezellige week van
maken!

ANIMATIE
Thema | water
25 - 29 augustus

WELKOM OP DE VECHTVALLEI
Geweldig dat jullie hier zijn. Deze
camping heeft niet alleen een geweldige
ligging met goede voorzieningen maar ook
een animatieteam voor het nodige vertier en
vermaak. In die blaadje vind u wie we zijn en wat we
allemaal te doen hebben. We hopen dat we u geregeld
zullen zien bij onze activiteiten. Ons werk doen we niet
alleen om u te vermaken maar doen we ook vanuit onze
geloofsovertuiging. We zijn als teamleden allemaal
christelijk en door sommige activiteiten heen zult u dat
ook proeven. Ook als u een andere overtuiging heeft
bent u natuurlijk van harte welkom!

zaterdag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

20:00 uur
meet en greet
in de witte tent

10:00 - 11:30 uur
kinderclub
4-12 jaar in de witte tent

10:00 - 11:30 uur
kinderclub
4-12 jaar in de witte tent

10:00 - 11:30 uur
kinderclub
4-12 jaar in de witte tent

10:00 - 11:30 uur
kinderclub
4-12 jaar in de witte tent

zondag

14:00 - 16:00 uur
familie legpuzzel
challenge
in de kantine

14:00 - 15:00 uur
zeskamp
4-12 jaar op de Grutto

14:00 - 15:00 uur
kinderbingo
4-12 jaar in de kantine

14:00 - 15:00 uur
vossenjacht
4-12 jaar Prieeltje

19:30 - sing in
in de kantine

19:00 - 19:15 uur
poppenkast
in de witte tent
19:45 uur
volleybal
op het volleybalveld
21:00 uur
dagafsluiting (bij mooi
weer met kampvuur.)
bij de witte tent
22:00 uur
avondspel - dropping
12+ verzamelen in de
kantine

16:00 - 17:00 uur
bootcamp
12+ op de Grutto
19:00 - 19:15 uur
poppenkast
in witte tent
19:00 - 20:30 uur
huifkarrentocht
voor de kantine
tickets te koop bij de
receptie
(volwassen 7,50 euro
kind 5,00 euro)

21:00 uur
dagafsluiting
(bij mooi weer met
kampvuur.)

(3 rondes - 50 cent per ronde)

16:00 - 17:00 uur
mega voetbal
12+ voetbalveld
19:00 - 19:15 uur
poppenkast
in de witte tent
20:00 uur
volwassenbingo
in de kantine

16:00 - 17:00 uur
waterspel
12+ in het zwembad
19:00 - 19:15 uur
poppenkast
iedereen in de horeca
20:00 uur
de grote vechtvallei show
in de kantine

(5 rondes - 1 euro per ronde
2,50 voor de super ronde)

22:00 uur
dagafsluiting
(bij mooi weer met
kampvuur.)

v

