
  

Zaterdag 22 april 
 
10:00 uur    Knutseloptocht 
     Blijf lekker bij de tent, wij komen jullie ophalen! 
10:30 uur     Danspret 
     Dansen op nieuwe en oude hits. 
10:45 uur    Spelinstuif 

We gaan wat leuke ouderwetse kringspelletjes doen, 
kom je meedoen? 

10:45 – 12:00 uur  Oud-Hollandse knutsel 
Wat papa en mama vroeger knutselden gaan wij nu ook 
maken. 

13:30 – 15:00 uur   Oud-Hollandse Spelen  
We gaan zaklopen, touwtrekken, blikgooien, steltlopen 
en vele andere spelletjes. Daag jij papa en mama uit? 

15:30 – 16:30 uur   Hertshoorn 50 jaar & Opening Zwembad! 
We blikken terug op de afgelopen 50 jaar en sluiten af 
met de opening van het zwembad.  

19:00 uur   Schatertheater 
We gaan weer lachen, gieren en brullen! Kom snel 
kijken wat de typetjes nu weer gaan beleven. 

19:30 – 21:30 uur  DJ Azona Luna  
Deze bekende DJ draait voor jullie op het plein zowel 
oude als nieuwe hits! Kom het 50 jarig bestaan met ons 
vieren. Drankjes zijn verkrijgbaar voor €1,00. 

 
Extra‘s 
09:00 – 14:00 uur   Bij de Supermarkt is er een demonstratie  

puddingbroodjes maken van een echte bakker! Kom je 
ook kijken? 

 
13:30 – 16:00 uur & Hoe zag het er vroeger uit op de Hertshoorn? Bekijk  
16:30 – 18:30 uur  een doorlopende presentatie van oude foto’s in  ‘t  

‘Elfenhuys’. 
 



 

Zondag 23 April 
 
09:00 – 10:00 uur   De langste ontbijttafel! 

We gaan proberen om de langste ontbijttafel ooit te 
maken! Daarvoor hebben wij natuurlijk jullie hulp 
nodig. Graag willen we zoveel mogelijk ontbijttafels 
aan elkaar zetten en gezellig met de gehele camping 
ontbijten. Willen jullie mee ontbijten? Geef je dan op bij 
de Receptie! Wij zorgen dat er rond 09:00 uur een 
lekker gekookt eitje langs gebracht wordt! 

 
12:00 – 17:00 uur  Wipe it out! 

Na alle oude spellen van gisteren hebben wij natuurlijk 
ook iets nieuws! Er komen een hoop spectaculaire 
springkussens. Kan jij hier zo snel mogelijk overheen? 
Neem je familie mee en kijk wie er het snelste kan zijn! 


