
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 23 APRIL 2017 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Campingvriendjesclub 

Kom en zwoeg, 
we maken attributen voor de Mediaploeg! 

14:00 De Mediaploeg 

Dit wordt echt tof, 
we filmen, maar wel net alsof!  

16:00 Levend Mastermind 8+ 

Ben je er nou ingeluisd? 
Of heb je toch alle kleuren juist? 

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest  met de Baarnse 
Bosbaron 

Wat een grap! 
Ik hoop dat je hem snapt…   

ZATERDAG 22 APRIL 2017 
 

10:00 Campingvriendjesclub 

Hutsel, frutsel, 
kom snel naar de knutsel! 

14:00 Op een onbewoond weiland 

Waar ben ik nou beland? 
Dit lijkt wel op een onbewoond weiland!  

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest 

Om zeven uur maken ze weer wat mee, 
het is altijd dolle pret met deze twee!   

20:00 Kraak de code 

Weet jij de juiste cijfers van het slot? 
Kom en doe een gok! 

MAANDAG 24 APRIL 2017 
 

10:00 Campingvriendjesclub 

Knutselen met de natuur, 
dat is wat we doen tijdens dit uur! 

14:00 Big Pong 

Ding, dong, 
kom meedoen met levend ping pong!  

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest 

De vriendjes willen nog lang niet naar bed! 
Dat wordt dikke pret!   

20:00 Wanted 

Bloed, zweet en tranen! 
Dit is een te gek spel voor cowboys en 
indianen!  

** SPEKTAKELACTIVITEIT(EN) ** 
 
Bekijk de activiteiten die tussen de sterretjes 
staan, dit zijn onze spektakelactiviteiten! 

• Koningsdag op donderdag! 

De Zeven Linden 21 t/m 27 april 2017 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DINSDAG 25 APRIL 2017 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Campingvriendjesclub 

Vandaag worden we nog hipper, 
we maken onze eigen slipper! 

14:00 Grote ballonnen prik spel  

Ben jij super slim en snel? 
Misschien win jij dan wel dit spel! 

16:00 Jongens tegen de meisjes 

Samenwerken is waar het om gaat, 
maar valsspelen….als je dat maar laat! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest  met de Baarnse 
Bosbaron 

Onze vriendjes komen weer op bezoek, 
helaas is er wel iets zoek! 

WOENSDAG 26 APRIL 2017 
 

10:00 Campingvriendjesclub 

Kom jij eens uit je luie stoel, 
vandaag maken we een paddenstoel! 

14:00 Vossenjacht 

We hebben wat leuks bedacht, 
Doe je mee met de vossenjacht?? 

18:45 Ophaalronde Theaterfeest 

19:00 Theaterfeest 

Grapjes maken doen zij heel erg graag, 
ben jij er ook bij vandaag? 

20:00 Weerwolven van Wakkerdam 

Weerwolven van wakkerdam is een spannend 
spel, durf jij dit wel!? 

  

DONDERDAG 27 APRIL 2017 
**KONINGSDAG** 

10:00 Campingvriendjesclub 

De dag van de man op de troon, 
we knutselen een eigen kroon!  

14:00 Koningsspelen 

Zijn jullie er klaar voor, 
zet je kroon op en ga er voor!  

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest  met de Baarnse 
Bosbaron 

Oh-oh, komt dat wel goed? 
Weet jij wel hoe dat moet?   

20:00 Kroon de koning(in) show 

Is het antwoord rood, wit of blauw? 
Kom op met die winnaar, nou!  

Slecht weer: Kom toch! We zorgen altijd voor een vervangende activiteit.  
Startpunt: In de animatietent, tenzij anders aangegeven.   
Dagprogramma: Bij de receptie kun je alle activiteiten zien. 
Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 
CD’s: Onze cd’s met de leukste Minidisco liedjes zijn verkrijgbaar bij de receptie of via www.animatiewerk.nl 

 


