
 

ZATERDAG 30 JULI 

VRIJE DAG 

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

 
ZONDAG 31 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 MINECRAFT POPPETJES 

Maak je eigen minecraft poppetjes en zet ze bij elkaar! Overal 

Pixels! 

13.00 DODGEBALL 

Kan je tegen een stootje en weet jij goed te mikken? Maak een 

team en kom langs. 

15.00 VICKY'S MEGA TWISTER 

Hoe benhendig ben jij? 

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 WEERWOLVEN VAN WAKKERDAM 

Een spannend spel... Red het dorp voor de weerwolven iedereen 

te pakken krijgen. 

 

MAANDAG 1 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 MAGISCHE RUPS 

Komt jouw rups uit zijn cocon? 

13.00 ZWEMBADFUN 

Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 

zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

15.00 RUDOLF'S  ONDERZOEK PAD 

Ga jij mee op onderzoek? 

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 LETTERTRANSPORT 

Sluipen door de lichtbundel heen. Op je buik, wordt niet 

gezien, dan vervoer je wel een letter of tien! 

 
DINSDAG 2 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15 ROBINSON VLAGGEN 

Om ons kamp en de hutten te versieren, maken we Robinson 

vlaggen. 

13.00 ROBINSON SURVIVAL VERZAMELTOCHT 

We hebben natuurlijk allerlei spullen nodig om te overleven 

op ons Robinsoneiland. Ga mee op zoek! 

15.00 HIGHLAND EVERT 

Ben jij net zo sterk als Evert? 
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 ROBINSON TWEESTRIJD 

De strijd tussen de twee teams is losgebarsten. 

 

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 3 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Heerlijk swingen op super leuke muziek! 

10.15 BOSWEZENTJES 

Weet jij hoe die eruit zien? Verzin dan je eigen boswezentje!! 

13.00 ZEEPZEIL TREFBAL 

Een sportief potje trefbal, maar dan net even iets anders. Kom 

erbij om te kijken hoe dat gaat! 

15.00 KUNST & EVA 

Ben jij een echte Picasso? Toon jouw kunsten! 

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 BANANENDOZEN BARRICADE EXTREEM 

Wow, super actie, wie verovert de meeste dozen?! 

 

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15 CAMOUFLAGEPET 

Om te overleven en te zorgen dat je tegenstanders je niet 

kunnen zien, is een camouflagepet altijd handig! 

13.00 ROBINSON UITHOUDINGSSLAG 

Een zware strijd waarin de twee teams het weer tegen 

elkaar opnemen. 

15.00 HANDEL ALS EEN HAVIK 

Wees slim, laat je niet op het verkeerde been zetten! 

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 EXPEDITIE ROBINSON FINALESPEL 

Eindelijk is het zover! Wie zijn de echte Robinsons van 

deze expeditie? 

 
VRIJDAG 5 AUGUSTUS 

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 HENNIE HAVIK KNUTSEL 

Kom jij ook knutselen met Hennie van the Big 5? 

13.00 HET GROTE VERKEERSSPEL 

Breng je fiets mee of ben je liever een voetganger? Wie 

rijdt er met een Porsche? 
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 30 SECONDS 

Raad zoveel mogelijk woorden binnen 30 seconden! 

 


