Beekse Bergen kamp
Beekse Bergen Kamp
Het is bijna zover. We gaan op Beekse Bergen Kamp. Het thema van dit kamp is:
dieren. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk als we naar de Beekse Bergen gaan.
Maandag
Eindelijk is het dan zover. Het is herfstvakantie,
Beekse Bergen Kamp! We gaan een geweldige
week tegemoet. Op deze eerste dag komen we om
ongeveer 16.00u aan.
We gaan eerst het huisje bekijken en onze tassen
uitpakken. Daarna eten we samen een lekker
broodje knakworst. Natuurlijk met ketchup of
mayonaise. Daarna gaan we de omgeving
verkennen en wie weet kunnen we alvast even
spelen in het geweldige speelland.
’s Avonds kruipen we lekker in onze opgemaakte bedden.
Dinsdag
We staan rustig op want we hebben natuurlijk vakantie!
Vandaag gaan we eens echte dieren bekijken in het Safaripark. Natuurlijk schrikken
de dieren van al die gezichten van al die mensen en daarom gaan we eerst maar
eens dierenmaskers maken. Ga alvast maar bedenken welk dier jij zou willen zijn.
Een leeuw, een olifant of toch een buideldier?
Daarna gaan we onze maskers laten zien aan de dieren. We gaan op safari.
Daarna zullen we vast en zeker honger hebben als een beer en eten we rijst met
kipfilet, groente en een lekker sausje.
Na het eten gaan we een heel leuk dierengeluidenspel doen.
Daarna zoeken we onze bedden weer op want morgen staat er een geweldig
uitstapje op het programma.
Woensdag
Goeiemorgen allemaal! Vandaag gaan we bij het ontbijt
direct broodjes smeren voor de lunch, want vandaag
gaan we lekker naar Speelland. Daar is ontzettend veel
te beleven, want je kunt daar flink springen op de
springkussens en trampolines, je kunt er midgetgolfen,
er is een heel verkeersland, ze hebben er minicars en
nog veel meer! Genoeg leuke dingen om ons te
vermaken en met z`n allen te spelen.
Van al dat spelen, klimmen en klauteren krijg je vaak ook
erg veel honger. We eten vanavond lekkere pasta
bolognese! Dat is spaghetti met gehakt en een lekker
tomatensausje. Uiteraard mogen de groente niet
vergeten worden, want we hebben veel vitamines nodig
tijdens een kamp.
We sluiten deze geweldige dag af met een leuke dierenfilm tijdens de
dierenfilmavond. We toveren onze huisjes om tot een ware bioscoop met de
gordijnen dicht, de film aan en natuurlijk kan iets lekkers niet ontbreken!
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Donderdag
We staan vandaag maar weer eens rustig op en maken een lekker ontbijtje met een
eitje. Willen jullie roerbakei of gebakken of gekookt? We beginnen deze ochtend met
een spannende dierenquiz. Er staan diverse vragen en opdrachten op het
programma die in het teken staan van de jungle. Welk team heeft de meeste vragen
goed? Het beloofd weer een leuke en spannende ochtend te worden.
Na de lunch gaan we onze tassen inpakken, want we gaan voor vis spelen. We gaan
lekker zwemmen. Spetteren en plonzen in het water. Als we moe zijn van al het
gesport gaan we weer naar ons huisje en gaan we uitrusten. Het is vandaag alweer
de laatste dag, dus eten we zoals gewoonlijk
lekkere frietjes met een snack.
Na het eten mag iedereen naar eigen invulling de
laatste avond doorbrengen. Misschien willen jullie
wel een bonte avond organiseren of houden we
een spelletjesavond of doen we een avondspel?
Helaas is het daarna alweer tijd om naar bed te
gaan. Het laatste nachtje slapen in onze
junglehuisjes.
Vrijdag
Na het ontbijt gaan we opruimen en onze spullen inpakken. Om 10.00u moeten we
ons huisje helaas verlaten, maar we hebben vandaag nog wel spelen in speelland op
het programma staan. Daarna moeten we helaas weer naar huis.
Wij hebben er heel veel zin in!
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.
Let op, beddengoed hoef je niet mee te nemen,
Groetjes Bas
Zelf meenemen:
De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:
-Jas
-Kleren
-Toiletspullen
-Handdoeken
-Zwemspullen
-Eventueel een leuk spel dat we met elkaar kunnen spelen.
Het adres is:
Libema Vakantiepark Beekse Bergen
Beekse Bergen 1
5081 NJ Hilvarenbeek
Ons adres is:
Stavast
Loo 36a
5388SB Nistelrode
Kvk 04037380
Tel 0412-795284

0412-795284

www.stavast.nu

info@stavast.nu

