
Campingvriendjes 
Speciaal voor alle kleine gasten die het soms nog wat spannend vinden om mee te 
doen aan activiteiten heeft Animatiewerk.nl het Campingvriendjes concept ontwik-
keld. Met de Campingvriendjesclub worden alle activiteiten toegankelijk en laag-
drempelig gemaakt, dus iedereen kan zonder problemen met plezier mee doen! 

Het Campingvriendjes concept is gericht op kinderen van 4 tot en met 8 jaar oud. Als 
Campingvriendjes bouwen zij met elkaar een vrijwel onbreekbare band op, die ervoor 
zorgt dat alle vriendjes elkaar volgend jaar weer willen opzoeken op jouw vakantiepark.
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Contact

Animatiewerk.nl
Heymanslaan 6a
9714 GK Groningen

Telefoon: 050-2101003
E-mail: info@animatiewerk.nl

Facebook: Facebook.com/animatiewerk
Twitter: @animatiewerk

Campingvriendjes activiteiten
Campingvriendjes hebben het druk. Niet alleen met vriendschappen sluiten, maar vooral ook 
met een hele hoop Campingvriendjes activiteiten. Een doorsnee dag voor Campingvriendjes 
ziet er ongeveer zo uit:

“Ontbijten! Daarna met mascotte Mitch naar de Campingvriendjesclub! Pronken met onze 
Campingvriendjesarmbandjes. Kleurplaten inkleuren, coole knutsels maken en dansen op 
muziek! Het thema van vandaag is heksen. ’s Middags doen we een bezemrace, bedenk ik 
spreuken met mijn andere Campingvriendjes en pluk kruiden voor een brouwsel.

’s Avonds Theaterfeest! We gaan met papa en mama kijken wat Pieter Pijltjesschieter en Mieke 
Muts nu weer beleven. Die mafkezen verzinnen altijd de gekste dingen, nu zijn ze weer bang 
voor heksen! Daarna nog een avondactiviteit! Wow… een echte heks is hier in het bos, gelukkig 
is ze heel lief voor ons. We moeten haar helpen het toverdrankje af te maken, zodat ze zichzelf 
naar huis kan toveren. Best spannend!

Jouw vakantiepark in de spotlights
De Campingvriendjes vermaken zich wel, dat is duidelijk. Maar ook voor jou heeft het Camping-
vriendjes concept de nodige voordelen. Voor bijzondere activiteiten krijg je namelijk extra pers-
aandacht. Animatiewerk.nl schrijft graag persberichten voor bijzondere activiteiten op jouw park.

Mascotte Mitch is een ware held voor publiciteit. Volgens ons zijn de marketingmogelijkheden 
een van de belangrijkste redenen om een mascotte in te zetten. Bij ons Campingvriendjes 
concept krijg je hem er gewoon bij. En stiekem zijn ook de ouders en andere gasten dol op deze 
levensgrote knuffel.

Kosten
Met het Campingvriendjes concept straalt je hele vakantiepark iets extra’s uit naar zowel je 
grote als je kleine gasten. Bovendien is er goed over alles nagedacht en zijn we professioneel 
in voorbereiding en uitvoering: we weten wat we doen. Het concept is dus in zijn geheel af te 
nemen. Extra diensten zoals programma’s, trainingen, begeleiding en ondersteunende mappen 
voor activiteiten zijn bij het concept inbegrepen. 

De kosten van het Campingvriendjesclub concept zijn afhankelijk van de tijdsduur en aantal 
entertainers. Wij maken graag een offerte op maat om te kijken wat de kosten zijn voor jouw 
vakantiepark. Stuur een mail naar info@animatiewerk.nl of neem telefonisch contact op: 
050-2101003
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