
 

 

Animatieprogramma 

1 t/m 7 Augustus 

Vrijdag 5 augustus 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer 
maken? 

14.00 – 17.00  Speurtocht 
Kom gezellig met je vriendjes en vriendinnetjes 
deze leuke speurtocht over de camping lopen.  

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

 
Zaterdag 6 augustus 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer 
maken? 

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

20.00 – 24.00  Spaanse avond 
Vanavond begeven we ons even onder de Spaanse 
zon, met swingende Spaanse muziek en 
verfrissende cocktails! 

   

Zondag 7 augustus 
10.30 – 11.30 Zondagclub  

Zingen, knutselen en een leuk verhaal met een 
kerkelijk tintje 

17.00 – 20.00 Foodtruck: de Foodcar 
  Kibbeling en Souvlaki menu’s 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Nieuw! 
Zoals u misschien al gezien heeft hebben we een nieuw 
waterpark op de camping, deze gaat alleen open met mooi 
en warm weer.  
De openingstijden zullen op het activiteitenbord komen te 
hangen houdt deze dus goed in de gaten! 
Bandjes voor het waterpark kunt u op de dag zelf bij de 
receptie ophalen.  
 

Maandag 1 augustus 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag maken? 

17.00 – 20.00  Foodtruck: HighBBQRoosendaal 
Broodjes hamburger, Pulled pork en nog veel 
meer lekkers! 

20.00   Victoria’s Sieraden 
Maandag avond wordt de bar omgetoverd tot een 
echte juwelier. 
Een boek met de nieuwe collectie kunt u nu al 
bezichtigen in de bar.  
 

Dinsdag 2 augustus 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag weer 
maken? 

17.00 – 20.00  Steff’s Kitchen  
Vanavond staan er heerlijke burgers op het menu! 

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 3 augustus 
10.00 – 15.00  La Lupa Boutique,  

Vandaag staat la lupa boutique op de camping met 
een kraam met leuke kleding 

10.30 – 11.30 Knutselen  
Welke mooie creatie gaan we vandaag weer maken? 

11.00 – 13.00 Color run! 
Ben jij sportief en niet bang om vies te worden? 
vandaag organiseren we een color run op de 
camping voor alle leeftijden! Verzamelen in de grote 
speeltuin. 

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 4 augustus 
10.30 – 11.30 Knutselen  

Welke mooie creatie gaan we vandaag maken? 

16.00 -  Eiland BBQ 
Vanavond gaan we BBQ’en aan het Veerse meer. 
Geef je op in de receptie. €12,50 p.p.  
Leeftijd: 14+ 

17.00 – 20.00  Foodtruck: 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 
 
  

  
 
 


