
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 01-08 / 07-08 

Donderdag 6 augustus 
09:45 uur Dag opening met Heldo of Hindeflits 

We beginnen de dag bij de vlag! Ben jij er ook bij?  
10:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 1:Startrekking alien knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
11:00 uur Rugby Ronde 8+ 

Een lekker ruig spel! Dat is wel iets voor jou! Kom je ook? 
11:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 2:Startrekking alien knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
10:30 uur Duikclinic met perslucht 8+ 

Duiken in het binnenbad met echte perslucht flessen.  
Onder begeleiding van een instructeur.  
Kosten €12,50, inschrijven verplicht (vol=vol)! 
Inschrijven kan vanaf zaterdag 01-08, 09.00 uur! 

14:00 uur Waterballon werpen 
We gaan waterballonen overgooien.  
Welk tweetal kan de ballon het verste overgooien? 

19:00 uur Tandenpoetsen met Heldo of Hindeflits 
Neem je tandenborstel mee! 

19:30 uur Dag afsluiting met Heldo en Hindeflits & minidisco 
We sluiten de dag af bij de vlag. Swing jij ook mee? 

Vanaf 20:15 uur Griezelhuis 8+ 
Een spannend rondje door het griezelhuis, durf jij het aan? 
Inschrijven verplicht (vol=vol)! 

Vanaf 22:00 uur Spookhuis 10+ 
Durf jij het aan een rondje in het spookhuis? 
Inschrijven verplicht (vol=vol)! 

 

 
Vrijdag 7 augustus 
09:45 uur Dag opening met Heldo of Hindeflits 

We beginnen de dag bij de vlag! Ben jij er ook bij?  
10:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 1:Planeten mobiel knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
11:00 uur Turnball 8+ 

Een nieuw balspel 
11:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 2:Planeten mobiel knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
14:00 uur Alfabet ralley 

We rennen van A tot Z en nemen het alfabet ondertussen mee! 
16:00 uur Recordpogingen 

Wie kan het record verslaan of een nieuw record neerzetten?  
19:00 uur Tandenpoetsen met Heldo of Hindeflits 

Neem je tandenborstel mee! 
19:30 uur Dag afsluiting met Heldo en Hindeflits & minidisco 

We sluiten de dag af bij de vlag. Swing jij ook mee? 
20:30 uur Kinder goochelshow 

Een spectaculaire goochelshow speciaal voor alle kids! 
Inschrijven verplicht (vol=vol)! 

 



 

 
Yo, yo, ik bennnnn Heldo! Hey alles kits? Ik bennnnn Hindeflits! 
Super leuk dat jullie (ondanks het Corona virus) zijn aangekomen op Camping de Hertshoorn. 
 
Voor bepaalde activiteiten is inschrijven verplicht, dit staat aangegeven op het programma! Inschrijven kan een dag  
van te voren vanaf 09.00 uur! 

1. Ga naar (of scan de QR code) 
https://hertshoorn.ardoer.com/nl/inschrijven-activiteiten-animatie 

2. Kies de datum  

3. Klik op “ inschrijven”  bij je gewenste activiteit 

4. Vul de gevraagde gegevens in  

5. Klik op inschrijven! Je ontvangt nu een mail met de bevestiging.  

(niet ontvangen? Kijk in de map “ongewenst”) 

 

Voor aanvang van de activiteiten verzamelen we bij het ToverTipiTheater, tenzij anders aangegeven  

in het programma.  

Bij slecht weer is er altijd een vervangende activiteit in “T Elfenhuys”. 

 

 

 

 

Zaterdag 1 augustus 
09:45 uur Dag opening met Heldo of Hindeflits 

We beginnen de dag bij de vlag! Ben jij er ook bij?  
10:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 1:Vallende sterren knutsel 
  Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
11:00 uur Sportspetters 8+ 

Een spetter in sport? Ja of nee, maakt niet uit, doe maar lekker mee! 
11:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 2:Vallende sterren knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
14:00 uur Levend sjoelen 

Heb je dat ooit gezien, je bent zelf de levende sjoelschijf. Wie komt het verst? 
15:30 uur Academy Koekjes bakken €2 

Inschrijven is verplicht. vol=vol! 
19:00 uur Tandenpoetsen met Heldo of Hindeflits 

Neem je tandenborstel mee! 
19:30 uur Dag afsluiting met Heldo en Hindeflits & minidisco 

We sluiten de dag af bij de vlag. Swing jij ook mee? 
20:30 uur Spelshow: ga mee de ruimte in 

Neem iedereen mee en kom snel kijken! 
Inschrijven verplicht (vol=vol)! 

TIP: donderdag 6 augustus is er een duikclinic met perslucht (8+) in het binnenzwembad.  
Kosten zijn € 12,50, inschrijven is verplicht (vol=vol)! Inschrijven kan vanaf zaterdag 1 augustus. 
 

Zondag 2 augustus 
Vandaag hebben wij een vrije dag…tot morgen! 
 
 Maandag 3 augustus 
09:45 uur Dag opening met Heldo of Hindeflits 

We beginnen de dag bij de vlag! Ben jij er ook bij?  
10:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 1:Ruimtevaartpak knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
11:00 uur Trefbal  8+ 

Gooi jij de bal snel raak of loop jij hem mis?  
 

 
 
 
 
Vervolg maandag 3 augustus 
11:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 2:Ruimtevaartpak knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
14:00 uur Rare ruimtespelletjes 

Wat voor spelletjes kan je in de ruimte doen? Dat wordt lachen! 
15:30 uur Academy Techniek 8+, €2 

Inschrijven is verplicht (vol=vol)! 
16:00 uur Recordpogingen 

Wie kan het record verslaan of een nieuw record neerzetten?  
19:00 uur Roofvogelshow 

We nodigen u uit om met bewondering naar deze prachtige vogels te komen kijken!  
Veld “Konijn” (bij de Jeu de boules Boulesbaan) 

20:30 uur Dodende straal 
Probeer de centrale plek te bereiken, maar zorg dat je niet wordt geraakt. 

 
Dinsdag 4 augustus 
09:45 uur Dag opening met Heldo of Hindeflits 

We beginnen de dag bij de vlag! Ben jij er ook bij?  
10:15 uur Kinderbingo €2 

Het wordt weer spannend. Ga jij in de prijzen vallen? 
11:00 uur Panna knockout toernooi 8+ 

Wie wint het duel en gaat naar huis met de panna knockout troffee!  
14:00 uur Ruimtevaarttest 

We gaan vanmiddag testen of jullie een echte astronaut kunnen worden!  
Kom je mee doen met deze waanzinnig leuke spelletjes? 

16:00 uur Recordpogingen 
Wie kan het record verslaan of een nieuw record neerzetten? 

18:45 uur Bandjes ophalen schuimparty TOT 12 jaar (in het Elfenhuys) 
Inschrijven voor de schuimparty verplicht (vol=vol)! 

19:00 uur Schuimparty TOT 12 jaar 
Feest, spring en dans mee tijdens deze schuimparty! 
Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
 

Woensdag 5 augustus 
09:45 uur Dag opening met Heldo of Hindeflits 

We beginnen de dag bij de vlag! Ben jij er ook bij?  
10:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 1:Lampionnen knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
11:00 uur Tafeltennis 8+ 

Tik tak, de bal gaat over de tafel. Gooi al je energie in het spel en scoor snel!  
11:15 uur DE GEHEIME KIDSCLUB RONDE 2:Lampionnen knutsel 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
14:00 uur Nummerbal 

Welk nummer ben jij en wanneer mag jij het speelveld in? 
15:30 uur Academy Professor proefjes 8+, €2 

Inschrijven verplicht (vol=vol)! 
19:00 uur Tandenpoetsen met Heldo of Hindeflits 

Neem je tandenborstel mee! 
19:30 uur Dag afsluiting met Heldo en Hindeflits & minidisco 

We sluiten de dag af bij de vlag. Swing jij ook mee? 
20:30 uur Lampionoptocht 

Met je leukste liedje en je beste beentje voor lopen we een heuse  
lampionoptocht! Neem de hele familie mee! 

 
 

https://hertshoorn.ardoer.com/nl/inschrijven-activiteiten-animatie

