
 

Datum: 16-07 / 22-

07 

ZATERDAG 16 JULI 

VRIJE DAG 

Vandaag heeft het team een dagje vrij. Morgen zijn ze er weer. 

 

ZONDAG 17 JULI 

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 VISJES VANGEN 

Hoeveel visjes komen erin jouw net? 

13.00 PANNA KNOCKOUT TOERNOOI 

Wie wint het duel en gaat naar huis met de panna knockout 

troffee! Maar pas op voor de panna! 

15.00 ZO SLIM ALS EEN VOS 

Ben jij net zo slim als Vicky? 

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 ZONNETEMPEL 

Houdt de Griekse goden tevreden en win dit spel! 

 

MAANDAG 18 JULI 

10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 DAVERENDE DINO'S 

Een coole dinosaurus maken! Kom snel naar de 

recreatieruimte! 

13.00 AQUA-KA-DA-BRA 

Allerlei watergetover vandaag! Kom je verbazen en vermaken.  

15.00 RUDOLF’S DIERENTOCHT 

Ga jij ook mee? 

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 ALFABETRALLY 

We rennen van A tot Z en nemen het alfabet ondertussen 

mee!! Wie weet kom je als woordenwinnaar uit de bus! 

 
DINSDAG 19 JULI 

10.00 DANSPRET 

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15 PAPRIKA SCHILDERIJ 

En het kunstwerk is een paprika. 

13.00 KALVIJNS PRANKS 

Zijn jouw grappen grandioos?  

15.00 EVERT DARES YOU! 

Ga jij de uitdagingen aan? 

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 DE KALVIJN SHOW 

Doe mee met de enige echte Kalvijn show. 

 

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. 

 

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!  

 



 

WOENSDAG 20 JULI 

10.00 DANSPRET 

Heerlijk swingen op super leuke muziek! 

10.15 3D VOETBAL 

Maak je eigen EK voetbal in 3D!! 

13.00 AFRIKAANS SPONS WATER, VUUR 

Kom mee doen met dit spannende kringloopspel. Je hebt het al 

snel door, spannend en leuk tegelijk! 

15.00 EVA'S BRASS BAND 

Samen met Eva worden we een band 

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! 

20.00 #BATTLES 

Ga jij deze battles aan?! 

 

DONDERDAG 21 JULI 

10.00 DANSPRET 

Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15 MAAK JE EIGEN VEED AWARD 

Een prijs voor alle winaars 

13.00 WE MAKEN ONZE EIGEN VIDEOCLIP 

Lekker creatief aan de slag! We maken een videoclip! 

15.00 HENNIE'S CROSS 

Vandaag is het de dag van Hennie! 

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 THE VEED AWARDS 

Geef een heel groot applaus aan onze winaars! 

 
VRIJDAG 22 JULI 

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 VICKY VOS TAFELVOETBAL KNUTSEL 

Scoor jij het eerste doelpunt? 

13.00 COÖRDINATENTOCHT 

Bepaal de coördinaten, ga je wel goed? Een actieve tocht 

speciaal voor jullie!! 

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 JACHTSEIZOEN 

Vind jij de ontsnapte binnen de tijd? 

 


