MAANDAG 7 AUGUSTUS 2017
Introductie: Slot
Akkerhoeve
Ken jij het mysterie van Slot
Akkerhoeve wel? Nee? Kom snel!
14:00 Ontrafel het geheim

10:00

We gaan op pad om het geheim te
ontrafelen, de vragen blijven zich maar
opstapelen!
20:00 Klaverjassen

05:00 Heren vissen

Het is tijd voor klaverjassen,
kom gezellig in de kantine!

10:00 Ontwerp

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2017

Gooit u ook een hengeltje uit?

DINSDAG 8 AUGUSTUS 2017
Let’s Dance
Brainstorm: Hoe bouwen we
het slot?
Slot Akkerhoeve moet weer in ere
hersteld worden, helpen jullie mee?
14:00 Materialen zoektocht

09:45
10:00

We gaan op zoek naar materiaal,
hou jij het allemaal?
19:00 Ridders en prinsessen
Het is een uur na zessen,
tijd voor ridders en prinsessen!

We maken het ontwerp van het slot,
het wordt namelijk geen grot!

14:00

Bouw Slot Akkerhoeve

We bouwen aan het slot,
helpen jullie mee?
19:00 Theaterfeest
Daar zijn ze weer met z’n twee,
die maken elke dag weer iets nieuws
mee!

DONDERDAG 10 AUGUSTUS 2017

10:00 Bouw Slot Akkerhoeve

Het slot staat er niet zomaar,
we zien je daar?
14:00 Kleding maken en
rolverdeling Slot
Akkerhoeve
We gaan kleding maken en we gaan
het hebben over de rollen van morgen,
maak je maar geen zorgen!

7 t/m 13 augustus 2017
Camping de Akkerhoeve
Week: “Slot Akkerhoeve”

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017
Ontbijt en klaarmaken in
Slot Akkerhoeve
Neem je eigen broodjes mee,
vanmiddag gaat het Slot open voor
iedereen!
aansl. Promotour
Loop jij mee met de promotour?!
14:00 **OPEN HUIS SLOT
AKKERHOEVE**
Het slot is open voor bezoek,
komt allen! Het is om de hoek!

10:00

20:30

Bingo

Er staan weer leuke prijzen klaar,
kom en winnen maar!

ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2017
Tijdens het weekend is het
animatieteam vrij!
Karaoke
Zing je gezellig mee met de beste hits?
Een avond vol muziek!

21:00

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017
10:00 Kinderkermis

Verschillende spelen staan opgesteld,
dit is iets waar je later nog over vertelt!

Slecht weer: Kom toch! We zorgen altijd voor een vervangende activiteit.
Startpunt: De kantine, tenzij anders aangegeven.
Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico.

