
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DONDERDAG 25 MEI 2017 
 

10:00 Campingvriendjesclub 

Hutsel, frutsel, 
Kom snel naar de knutsel! 

14:00 Knotsbal 

We gaan er weer tegen aan, 
Zie de bal eens gaan! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest 

Horen jullie daar ook iemand roepen? 
Onze vriendjes zijn al druk aan het zoeken… 

20:00 Natuurquiz voor het hele gezin 

Wat weet jij over de natuur? 
Kom erachter tijdens dit uur! 

ZATERDAG 27 MEI 2017 
 

10:00 Campingvriendjesclub 

Kom jij ook dit uur? 
We maken iets uit de natuur! 

14:00 Letterspeurtocht 

Wat is dit toch raar, 
alle letters door elkaar! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest met Baarnse 
Bosbaron 

Wat een grap! 
Ik hoop dat je hem snapt…   

20:00 Reis om de wereld show 

Van Spanje naar Japan, 
laat maar zien wat jij er van kan! 

 

VRIJDAG 26 MEI 2017 
 

09:45 Let’s Dance  

10:00 Campingvriendjesclub 

Het gras op zijn hoofd groeit supersnel, 
Maak het mee, dat wil je toch wel?  

14:00 Quattro 8+ 

Doe een goede zet, 
Dan heb je snel een kwartet! 

16:00 Speed Challenge 

Snelheid is waar het om gaat, 
Dit is een makkie voor elke sportfanaat! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest 

Wat een kabaal! 
daar komt weer een nieuw verhaal! 

20:00 Stoelendans bingo 

We spelen bingo met stoelen, 
Weet jij wat we bedoelen? 

ZONDAG 28 MEI 2017 
 

09:45 Let’s Dance 

10:00 Campingvriendjesclub 

Kijk uit voor deze krokodil, 
straks bijt hij nog in je bil! 

14:00 Hoepelvissen 

Probeer bij dit spel niet te missen, 
we gaan met z’n allen hoepelvissen! 

16:00 Spel zonder grenzen 8+ 

Het is raar maar waar, 
we spelen alle sporten door elkaar! 

18:45 Ophaalronde theaterfeest 

19:00 Theaterfeest 

Daar zijn ze weer met z’n twee, 
ze maken elke dag weer wat leuks mee! 

De Zeven Linden - 25 t/m 28 mei 2017 
 

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 

 


