
 

 

Animatieprogramma 

Zaterdag 16 t/m Zondag 24 juli 

 
Vrijdag 22 juli 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer maken? 

14.00 – 17.00  Speurtocht 
Loop deze leuke speurtocht samen met je vriendjes 
en vriendinnetjes!   
Locatie: Start en finish bij de bar 

14.00 – 17.00  Selfie challenge 
Wie is de selfie king/queen. Kan jij het snelste alle 
selfies maken?  

17.00 – 20.00  Friet enzo 
Vanavond kunt u heerlijke friet en snacks komen 
afhalen bij de frituur.   

  
Zaterdag 23 juli 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer maken? 

13.00 – 16.00  Brandweer demo 
Vanmiddag een demo van de brandweer in de grote 
speeltuin! 

17.00 – 20.00  Friet enzo 
Vanavond kunt u heerlijke friet en snacks komen 
afhalen bij de frituur. 

20.00 – 24.00 Karaoke avond 
  Wie zingt de mooiste liedjes 

 

Zondag 24 juli 
10.30 – 11.30 Zondagclub  

Zingen, knutselen en een leuk verhaal met een 
kerkelijk tintje 

17.00 – 20.00 Foodcar 
Vandaag bakt de foodtruck heerlijke Kibbeling en 
Souvlaki menu’s voor u! 

 
 

 



 

 

Zaterdag 16 juli 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer 
maken? 

11.00 – 17.00  Braderie 
Leuke kraampjes, lekker eten en nog veel meer! 

17.00 – 20.00 Friet enzo 
Vanavond komt friet enzo heerlijk friet en snacks 
voor u bakken 

20.00 – 24.00  Feestavond: Nederland vs. België 
Een avond vol Nederlandse en Belgische hits! 
 

Zondag 17 juli 
10.30 – 11.30 Zondagclub  

Zingen, knutselen en een leuk verhaal met een 
kerkelijk tintje 

17.00 – 20.00 Foodcar 
Heerlijke kibbeling en chickenwings staan er 
vanavond op het menu! 
 

Maandag 18 juli 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag maken? 

17.00 – 20.00  HighBBQRoosendaal 
Vanavond kunt u echt uit eten op de camping, 
HighBBQRoosendaal komt een heerlijk 3 gangen menu 
voor u bereiden voor slechts €19,95 p.p. ook is het 
natuurlijk mogelijk om de maaltijden af te halen bekijk 
het volledige menu op het infobord! 

21.00 -  Dropping 
Geef je op in de receptie! Inschrijven kan vanaf     
8 jaar. Verzamelen om 21.00 bij de bar.  

 
    

 
  
 
 

Dinsdag 19 juli 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer maken? 

17.00 – 20.00  Bijson  
Deze Foodtruck komt heerlijke wafels en crêpes 
voor u bereiden 

20.00 – 22.00  Bingo 
Wie gaat er vanavond met de hoofdprijs naar huis? 6 
rondes voor €7,50 en een superronde voor €2,00 
Locatie: Bar 

   
Woensdag 20 juli 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer maken? 

17.00 – 20.00  Wally’s bourgondische wereld 
Woensdag BBQ avond, lekkere pulled chicken, 
chicken wigns, falafal spiezen en nog veel meer! 

19.00 – 19.30  Minidisco 
  Swing jij mee op de leukste hits?! 

20.00 – 20.30 Sport en Spel  
Elke week weer een andere leuke activiteit! 
 

Donderdag 21 juli 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag maken? 

17.00 – 20.00  Pizzabus 
Vandaag staan er vers gebakken pizza’s op het 
menu! 

19.00 – 20.30 Viswedstrijd 
Vang jij de meeste vissen? Neem je hengel of 
schepnet mee. Locatie: vijver en sloot bij de brug 
 
 


