
MAANDAG 2 MEI
10.00 DANSPRET
Een swingend begin van de dag!
10.15 VOGELVERSCHRIKKER
Laat iedereen schrikken met deze levens echte 
vogelverschrikker.
13.00 WATERSPEL
Spet, spit, spat, leuke spelletjes, heel verfrissend!
15.00 RUDOLF BOUWT EEN HUIS
Misschien komt hij zelfs wel een kijkje nemen!
18.30 FUN EXPRESS STATION BLAUW
Vandaag zijn de blauwe veldjes aan de beurt!
19.00 KINDERTIJD
Wat zullen onze vrienden vandaag weer beleefd hebben?
20.00 LOGO GAME
Weet jij alle logo's te vinden?

DINSDAG 3 MEI
10.00 DANSPRET
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij!
10.15 WC-ROL DIEREN
Maak van een wc-rol een fantastisch dier.
13.00 APENKOOI
Laat je niet vangen in de kooi, dat is helemaal niet zo mooi!
15.00 STERKER DAN EVERT
Laat die spierballen maar zien!
18.30 FUN EXPRESS STATION GROEN
Vandaag zijn de groene veldjes aan de beurt!
19.00 KINDERTIJD
Een leuk verhaal voor jong en oud, jij bent er toch ook bij?
20.00 JUNGLE GAMES
We gaan verschillende jungle spelletjes spelen, kom je ook?

ZONDAG 1 MEI
10.00 DANSPRET
Schud je lijf lekker los, dans met ons mee!
10.15 WELKOMSSHOW MET RIKKIE
Maak kennis met onze Rikkie en zijn te gekke vrienden
10.45 FOTOCAMERA
Met dit fototoestel maak je de mooiste foto's.
13.00 DWEILHOCKEY 
Dit is wel een heel speciale manier om hockey te spelen. Dat 
mag je niet missen!
15.00 VICKY'S SPORTHOL
Test je kracht, snelheid en souplesse
18.30 FUN EXPRESS STATION WIT
Vandaag zijn de witte veldjes aan de beurt!
19.00 KINDERTIJD
Lachen, gieren, brullen, wat een pret!
20.00 AASGIERENSPEL
We sturen je op pad ... wie komt als eerste terug met de 
opdracht vervuld?
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Willen jullie alle melkpakken, toiletrollen, doosjes en glazen 
bewaren voor de knutselclub? We kunnen alles gebruiken!!

Info over het treintje “Fun-Express” vind je bij het 
animatieteam en de sanitair gebouwen.

Veel plezier op de camping en tot ziens bij onze activiteiten!
Groetjes van Rikkie! 

Zoals je misschien wel weet is ook Rikkie op de Pampel van 
de partij! Rikkie zul je regelmatig tegen komen, evenals zijn 
Veluwse Big 5 vrienden! Rikkie heeft ook een 
Felicitatiedienst. Mocht je op de camping jarig zijn, geef dit 
dan even door bij het animatieteam want wie weet komt 
Rikkie wel op jouw verjaardag.

Voor alle activiteiten verzamelen we bij de Knutselstal. Bij 
slecht weer of onvoldoende deelname wordt er altijd een 
vervangende activiteit georganiseerd.



DONDERDAG 5 MEI
10.00 DANSPRET
Begin de dag met een dansje! Doe je mee?
10.15 HOEDJE
Welke kleur wordt jouw hoedje?
13.00 LEEUWENTOCHT
De leeuw is zijn manen kwijt. Wil jij meehelpen om ze te 
zoeken?
15.00 HAVIKSROOF
zie je het glimmen? pas op voor dat je niet gesnapt wordt!
18.30 FUN EXPRESS STATION PAARS
Vandaag zijn de paarse veldjes aan de beurt!
19.00 KINDERTIJD
Welke gekke capriolen komen nu aan bod?
20.00 JUNGLE SPELSHOW
Wie gaat er winnen?

VRIJDAG 6 MEI
10.00 DANSPRET
Dansend de vakantie door, jij bent er toch ook weer bij?
10.15 MEET AND GREET MET RIKKIE EN RUDOLF
Kom snel op de foto met Rikkie en Rudolf het hert! Ze zijn 
altijd in voor een knuffel of een stoere high-five.
10.45 KLOK
Wil jij ook een mooie klok? Kom er vandaag dan eentje 
maken!
13.00 GEZELLIGE SPELLETJES
Een spel om je op te verheugen, want in de vakantie 
geniet je met volle teugen!
15.00 CRAZY BIG 5
Te gekke spelen, jij bent er toch ook bij?!
18.30 FUN EXPRESS STATION ORANJE
Vandaag zijn de oranje veldjes aan de beurt!
19.00 KINDERTIJD
Wat zullen onze vrienden vandaag weer beleefd hebben?
20.00 LEVEND STRATEGO
Wie weet de vlag te veroveren, of de maarschalk te 
verslaan? Maar pas op dat je niet tegen een bom aanloopt!

WOENSDAG 4 MEI
10.00 DANSPRET
Heerlijk swingen op super leuke muziek!
10.15 ZEEDIEREN
Deze dieren zwemmen echt in de zee
13.00 KINDERKERMIS
Kom jij ook gezellig naar onze kermis? We hebben allerlei leuke
spelletjes voor jullie bedacht en klaargezet!
15.00 EVA'S DANCE EXPERIENCE
Welke dans doen we deze keer?
18.30 FUN EXPRESS STATION ROOD
Vandaag zijn de rode veldjes aan de beurt!
19.00 KINDERTIJD
Hi ha ho en lachen doen we zo!
20.15 JEU DE VOETBOULES
Wie kan er het beste mikken?! 


